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HOŞ GELDİNİZ... 

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 20 yıldır süregelen ve köklü bir geçmişe sahip olan tıp öğrenci kongresidir.  

Poster ve sözlü olarak 50'den fazla bilimsel çalışmanın sunulduğu, dünyanın farklı yerlerinden 

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 

alanda tecrübelerle 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 

pandemi koşullarından ötürü bu yıl çevrim içi olarak sizlere eşsiz bir kongre deneyimi yaşatmak 

için siz bilim meraklılarıyla 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 MaSCo'21 'e hoş geldiniz... 

Zeynep Düzyol & Büşra Yıldız 

Kongre Başkanları 

Bilimsel ekipten herkese selamlar! 

Her biri alanlarının başta gelen uzmanlarından olan, dünyanın dört bir yanından katılan 

konuşmacılarımızla bu yıl 21.’sini düzenlediğimiz kongremizde sizleri de aramızda gördüğümüz 

için çok mutluyuz. Bu sene de onlarca bilimsel araştırma sunulmak için sizleri bekliyor ve bizler 

de MaSCo'nun 20 yıldan beri var olan misyonunu içinde bulunduğumuz pandemi döneminde 

de devam ettirmekten ve öğrencilerin yaptıkları bilimsel araştırmaları sunmalarını teşvik 

etmekten, onlara akademik hayatları için unutulmaz bir tecrübe yaşatmaktan gurur 

duyuyoruz. Tabii ki bilimsel oturumların yanı sıra çeşitli atölyelerimizle sizi bu sene de eğlenceli 

bir MaSCo bekliyor. Geçen sene gerçekleştiremediğimiz MaSCo’yu bu sene pandemi şartlarına 

rağmen gerçekleştirmemizde bize yardımcı olan ve desteklerini esirgemeyen hocalarımıza ve 

ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunar, keyifli bir kongre geçirmenizi dileriz. 

Hoş geldiniz! 

İrem Ece Yürükcü & Aysu Özcan & Cem Öztürk 

Bilimsel Program Sorumluları 
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28 MAYIS CUMA 

10.00 

11.00 

KONGRE AÇILIŞI 

● Dekanın/Dekan Yardımcılarının Konuşması 

● Kongre Başkanı Konuşması 

 

11.00 

12.00 

       KONFERANS: ‘’Covid-19 ve Bağışıklık Sistemi’’ 

Prof. Dr. Derya Unutmaz 
 

12.00 

13.00 
ÖĞLE YEMEĞİ 

 ● SÖZLÜ SUNUMLAR 

13.00 

14.15 

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU -1- 

 

HS101: 65 YAŞ VE ÜZERİ MİYASTENİA GRAVİS HASTALARINDA 

TELEFON İLE GÖRÜŞÜLEREK GEÇİRİLMİŞ İNME VE DEMANS 

SORGULAMASININ YAPILMASI, BU SÜREÇTE COVİD-19 

ENFEKSİYONU GEÇİRİP GEÇİRMEDİKLERİNİN ÖĞRENİLMESİ 

HS102: SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA TELEREHABİLİTASYON 

UYGULAMALARININ ÇOCUK VE BAKIM VERENLERİNİN YAŞAM 

KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

HS103: NÖRO-BEHÇET HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK 

FAKTÖRLERİNİN SORGULANMASI VE COVİD-19 PANDEMİSİ 

SÜRESİNCE HASTALIKLARININ SEYRİ 

HS104: COVID-19 HASTALARININ HASTALIK ÖNCESİ VE 

SONRASINDAKİ PULMONER ARTER ÇAPLARINDAKİ DEĞİŞİMİN 

KLİNİK, RADYOLOJİK VE LABORATUVAR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ 

HS105: REKTUM KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN ROBOTİK TOTAL 

MEZOREKTAL EKSİZYON UYGULANAN HASTALARIN MANYETİK 

REZONANS GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİYLE PELVİMETRIK 

ANALİZLERİ 

14.15 

14.30 
KAHVE MOLASI 

14.30 

15.45 

SÖZLÜ SUNUM OTURUMU -2- 

 

HS106: TELEREHABİLİTASYONUN KİSTİK FİBROZİS HASTASI 

ÇOCUKLARDA VE BAKIM VERİCİLERİNDE YAŞAM KALİTESİ, 

ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

HS107: FİSTÜLİZAN VE NON-FİSTÜLİZAN CROHN HASTALIĞINA 

SAHİP OLAN HASTALARIN YAŞAM KALİTELERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

HS108: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA 

HASTANESİNE BAŞVURAN COVID-19 HASTALARINDA 

ENFEKSİYON ŞİDDETİYLE AKUT FAZ REAKTANLARI VE LÖKOSİT 

POPÜLASYON VERİLERİNİN DEĞİŞİMİ   

HS109: PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE KARBONİK 

ANHİDRAZ 9 EKSPRESYONUNUN İNCELENMESİ 

HS110: STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA 

KAN EOZİNOFİL DEĞERİ VE SOLUNUM HAVASINDAKİ NİTRİK 

OKSİT DEĞERLERİNİN AKCİĞER TOMOGRAFİSİNDEKİ 

PULMONER ARTER ÇAPI İLE İLİŞKİSİ 
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15.45 

16.15 
KAHVE MOLASI 

16.15 

17.30 

KONFERANS: ‘’Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Politikaları ve Global Sağlık 

Diplomasisi’’ 

Prof. Dr. Fatoş Hande Harmancı 

17.30 

18.00 
KAHVE MOLASI 

18.00 

18.45  
ATÖLYE  

 

29 MAYIS CUMARTESİ 

10.00 

11.10 

 

TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ DÖNEM 2 

POSTER SUNUMLARI 

(SP 201-207) 

 

7 grup 

11.10 
11.20 

                                        

                                              KAHVE MOLASI 

 

 

 

11.20 

12.40 

 

 

TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ DÖNEM 2 

POSTER SUNUMLARI 

(SP 208-215) 

 

 8 grup 

12.40 

13.00 
ÖĞLE YEMEĞİ 

13.00 

14.45 
ATÖLYE 

 ● SÖZLÜ SUNUMLAR 

 

 

 

 

14.45 

16.30 

 

 

 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU-3- 

 

SS201: İSTANBUL’DA BİRİNCİ BASAMAKTA ERİŞKİNLERE 

YAZILAN REÇETELERDE DİKLOFENAK VE PARASETAMOL 

KULLANIMININ İNCELENMESİ 

SS202: TÜRK TOPLUMUNDA HBA1C VE 25 (OH) D 

VİTAMİNİ KONSANTRASYONLARINDAKİ MEVSİMSEL 

DEĞİŞİM: PREDİYABET VE DİYABET İLE İLİŞKİ 

SS203: BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI, SON 3 AY 

İÇERİSİNDE DOĞUM YAPMIŞ ANNELERİN LOHUSA 

İZLEMLERİ İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARI 

SS204: 3 BOYUTLU TARAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK 

İNTERNAL MAKSİLLER ARTERİN VOLUMETRİK 

MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI 

SS205: UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE 

BAŞVURAN HASTALARDA PROTON POMPA İNHİBİTÖRÜ 

KULLANIM YAYGINLIĞININ İNCELENMESİ 

 

SS206: KALP HASTALIĞI TANISINDA DESTEKLEYİCİ YAPAY 

NÖRAL AĞ MODELİ OLUŞTURULMASI 

 

 

https://www.marmarastudentcongress.com/prof-dr-fatos-hande-harmanci/
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16.30 

17.00 
KAHVE MOLASI 

17.00 

17.45 

SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU-4- 

 

DS201: DEĞİŞEN NÖTROFİL MİKTARININ KOLESTEROL 

SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

DS202: SIÇANDA AEROBİK, REZİSTANS VE KOMBİNE 

EGZERSİZİN VASKÜLER DEMANSI TEDAVİ EDİCİ 

ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

DS203: CERRAHİ MENOPOZ SONRASINDA ALKOLİK YAĞLI 

KARACİĞER HASTALIĞI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA 

SALİSİLİK ASİT TEDAVİSİNİN OLASI İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

17.45 

18.00 
KAHVE MOLASI 

18.00 

19.00 

KONFERANS: ‘’Exposing Mechanism: Kinases and Axonal Transport in Alzheimer’s 

disease and Tauopathies’’ 

Prof. Scott T. Brady 

 

 

30 MAYIS PAZAR 

10.00 

11.10 

           

TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ DÖNEM 1 POSTER 

SUNUMLARI 

(TP 301-308) 

 

8 grup 

11.10 

11.20 
                                       KAHVE MOLASI  

11.20 

12.30 

 

TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ DÖNEM 1 POSTER 

SUNUMLARI 

(TP 309-316) 

 

8 grup 

12.30 

13.00 

 

ÖĞLE YEMEĞİ 

13.00  

14.00 

KONFERANS: ‘’Yapay Kalp- Dün, Bugün, Yarın’’ 

Dr. Med. Dilek Gürsoy 

14.00 

15.30 
ATÖLYE 

15.30 

16.30 

KONFERANS: ‘’ Deneysel Modellerden Beynin Mikrodolaşımı Hakkında 

Öğrendiklerimiz’’ 

Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan 

16.30 

17.00 

ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ 

● Kongre Başkanı Konuşması 

● Poster ve Sözlü Sunum Ödüllerinin İlanı 

 

 

https://www.marmarastudentcongress.com/prof-scott-t-brady/
https://www.marmarastudentcongress.com/dr-med-dilek-gursoy/
https://www.marmarastudentcongress.com/prof-dr-muge-yemisci-ozkan/
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28 MAYIS 2021 CUMA (13.00-15.45) 

 HASTA VE HASTALIKLAR GÖZLEMSEL 
 SÖZLÜ SUNUMLAR 

HS101 65 YAŞ VE ÜZERİ MİYASTENİA GRAVİS HASTALARINDA TELEFON İLE 

GÖRÜŞÜLEREK GEÇİRİLMİŞ İNME VE DEMANS SORGULAMASININ YAPILMASI, 

BU SÜREÇTE COVİD-19 ENFEKSİYONU GEÇİRİP GEÇİRMEDİKLERİNİN 

ÖĞRENİLMESİ 

HS102* SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA TELEREHABİLİTASYON UYGULAMALARININ 

ÇOCUK VE BAKIM VERENLERİNİN YAŞAM KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

HS103 NÖRO-BEHÇET HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN 

SORGULANMASI VE COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRESİNCE HASTALIKLARININ SEYRİ 

HS104 COVID-19 HASTALARININ HASTALIK ÖNCESİ VE SONRASINDAKİ PULMONER 

ARTER ÇAPLARINDAKİ DEĞİŞİMİN KLİNİK, RADYOLOJİK VE LABORATUVAR 

DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ 

HS105 REKTUM KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN ROBOTİK TOTAL MEZOREKTAL EKSİZYON 

UYGULANAN HASTALARIN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİYLE 

PELVİMETRIK ANALİZLERİ 

HS106 TELEREHABİLİTASYONUN KİSTİK FİBROZİS HASTASI ÇOCUKLARDA VE BAKIM 

VERİCİLERİNDE YAŞAM KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE 

ETKİSİ 

HS107* FİSTÜLİZAN VE NON-FİSTÜLİZAN CROHN HASTALIĞINA SAHİP OLAN 

HASTALARIN YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

HS108  MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE 

BAŞVURAN COVID-19 HASTALARINDA ENFEKSİYON ŞİDDETİYLE AKUT FAZ 

REAKTANLARI VE LÖKOSİT POPÜLASYON VERİLERİNİN DEĞİŞİMİ   

HS109 PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE KARBONİK ANHİDRAZ 9 

EKSPRESYONUNUN İNCELENMESİ 

HS110* STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA KAN EOZİNOFİL DEĞERİ 

VE SOLUNUM HAVASINDAKİ NİTRİK OKSİT DEĞERLERİNİN AKCİĞER 

TOMOGRAFİSİNDEKİ PULMONER ARTER ÇAPI İLE İLİŞKİSİ 
 

*BU OTURUMDA SUNULAN ARAŞTIRMALARDAN BAZILARI PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE 

TAMAMLANAMAMIŞTIR.BU ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMADA GELİNEN YERE KADAR 

SUNULACAKTIR.DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKTIR. 
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HS 101: 65 YAŞ VE ÜZERİ MİYASTENİA GRAVİS HASTALARINDA TELEFON İLE GÖRÜŞÜLEREK 

GEÇİRİLMİŞ İNME VE DEMANS SORGULAMASININ YAPILMASI, BU SÜREÇTE COVİD-19 

ENFEKSİYONU GEÇİRİP GEÇİRMEDİKLERİNİN ÖĞRENİLMESİ 

Bolat AS.*, Çarşanbalı B.*, Emanet SÜ. *, Güneş R.*, Hancı B.*, Engin E.**, Kaplan D.**, Uluç. 

K.**, Midi İ.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf  

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Miyastenia Gravis (MG), sinir kas bileşkesinde asetilkolin reseptörlerine 

(AChRs) karşı oluşan antikor aracılı otoimmün bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı; 65 yaş ve 

üzeri MG tanılı hastalarda kardiyovasküler risk faktörlerini sorgulamak, inme sıklığını 

belirlemek ve klinik demans skorlaması yaparak demansiyel süreçler açısından hastaları 

irdelemektir. Çalışmada ikincil olarak belirlenen amaçlar ise bu hastaların pandemi süresince 

Covid-19 enfeksiyonuna yakalanıp yakalanmadıklarının, poliklinik takiplerinde aksamaların 

olup olmadığının ve mevcut hastalıklarının klinik seyrinin sorgulanmasıdır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma Ocak-Mart 2021 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde MG tanısıyla takip edilen 65 yaş ve 

üzeri bireyler telefonla aranarak yapıldı. Hastaların demografik bilgileri, kardiyovasküler risk 

faktörleri ve inme öyküleri sorgulandı. Hastaların Klinik Demans Derecelendirme Ölçeği’ne 

göre demans sorgulaması yapıldı. Ayrıca hastaların pandemi boyunca MG hastalıklarının klinik 

seyri ve Covid-19’a yakalanıp yakalanmadıkları sorgulandı. Toplanan veriler IBM SPSS v27.0 

aracılığıyla değerlendirildi. 

Bulgular: Toplam örneklem 84 hastadan oluşmaktaydı. Ancak telefonla ulaşılamayan ya da 

anket sorularına cevap vermek istemeyen hastalar dışlandığında toplam 70 hastaya (36 Erkek, 

34 Kadın) ulaşıldı. Klinik demans skorlamasına göre 40 hasta evre 0, 27 hasta evre 0.5, iki hasta 

evre 1 ve bir hasta evre 2 olarak saptandı. Hastalardan beşinin inme geçmişi (5/70) olduğu 

tespit edildi. Hastaların yalnızca iki tanesinin Covid-19’a yakalandığı ve bu hastaların (2/70) 

hastane yatışı olmadan hastalığı atlattıkları öğrenildi. Hastaların 36’sı pandemi sürecinde 

poliklinik takiplerinde aksaklıklar yaşadığını ifade ederken 34’ü poliklinik takibi açısından 

herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirtti. Pandemi sürecinde hastaların 51’i MG hastalığının 

normal seyrettiğini, 13’ü hastalığının daha iyiye gittiğini 6’sı da hastalığının daha kötüye 

gittiğini ifade etti. 

Sonuç: Çalışmamız bu amaçlar doğrultusunda yapılmış ilk çalışma olup ileri yaş takipli MG 

hastalarında demans görülme sıklığı ile inme öyküsünün düşük oranda olduğu ve çoğu hastada 

immünsüpresif ilaç kullanma öyküsü mevcut olsa da Covid-19’a yakalanma oranının oldukça 

düşük olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Miyastenia Gravis, İnme, Demans, Covid-19 
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HS 102*: SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA TELEREHABİLİTASYON UYGULAMALARININ 

ÇOCUK VE BAKIM VERENLERİNİN YAŞAM KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Arslan MC. *, Kılıçkeser I.*, Sarıhan E.*, Türkün BE. *, Uysal D.*, Demir N.**, Karadağ-Saygı 

E.**, Evkaya-Acar A.***    

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri 

** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

*** İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

 

Giriş ve Amaç: Serebral palsi (SP); prenatal veya neonatal dönemde beyinde oluşan hasar 

nedeniyle gelişen progresif olmayan hareket, kas tonusu ve postür gelişimini etkileyen kalıcı 

bir nöromotor bozukluklar grubudur. SP’nin kesin bir tedavisi olmasa da fizik tedavi egzersizleri 

ile çocukların postüral kontrol, kas gücü, esneklik, denge, fiziksel aktivite kapasitesi, ruhsal 

iyilik hali, sosyal hayata katılım gibi faktörlerde ilerleme kaydettiği bilinmektedir. COVID-19 

pandemisi döneminde SP’li çocukların fiziksel aktivite seviyelerinin anlamlı bir şekilde düştüğü, 

rehabilitasyonlarını eskisi gibi alamadıkları, ailelerinin de en sık bu konuda endişelendikleri 

görülmüştür. Bu çalışma; yoğun egzersiz ve aktivite ihtiyacı olan ve COVID-19 nedeni ile fiziksel 

inaktivite yaşayan SP’li çocukların telerehabilitasyonla egzersiz yapabilmelerini sağlamak ve 

uygulanan telerehabilitasyonun SP’li çocukların ve bakım verenlerinin yaşam kalitesi, 

anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya COVID-19 pandemisi sırasında etkin rehabilitasyon alamayan 6-

18 yaş aralığında 17 hasta ve 17 kontrol SP’li gönüllü dahil edildi. Katılım şartlarını sağlayan 

gönüllülerin seçimi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik 

Rehabilitasyon Polikliniği’nde yapıldı. Çalışma 05.02.2021 tarihinde toplanan Marmara 

Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nca onaylandı (Protokol Numarası: 09.2021.180). 

Hasta grubuna Zoom uygulaması üzerinden online olarak 12 hafta boyunca haftada iki kez 

yaklaşık 30 dakika alfabetik egzersiz programı uygulandı. Egzersiz programı yüksek yoğunluklu 

aralıklı antrenman ve germe temelli olup uzman bir fizyoterapist tarafından hazırlandı. 

Telerehabilitasyon öncesi ve sonrası katılımcılara Serebral Palsi Yaşam Kalitesi Anketi (CP-QOL-

Child ve Teen), Çocuklarda Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (ÇADÖ-Y), Durumluk Anksiyete 

Ölçeği (STAI-State Trait Anxiety Inventory), Beck Depresyon Envanteri (BDI) anketleri yapıldı 

ve 6 dakika yürüme mesafeleri kaydedildi. Veriler SPSS kullanılarak analiz edilecek; demografik 

verilerin tanımlanmasında sayı-yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca, minimum-

maksimum değerleri istatistikleri kullanılacaktır. p<0.05 değeri anlamlı olarak kabul 

edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, Telerehabilitasyon, Çocuk, COVID-19, Anksiyete, Depresyon 

 

*BU ARAŞTIRMA PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE TAMAMLANAMAMIŞTIR. ARAŞTIRMA GELİNEN 

YERE KADAR SUNULACAKTIR. DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE 

BULUNDURULACAKTIR. 
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HS 103: NÖRO-BEHÇET HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN 

SORGULANMASI VE COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRESİNCE HASTALIKLARININ SEYRİ 

Gençel A.*, Biçer FB. *, Mertoğlu F.*, Şahin H.*, Akbaş Z.*, Midi İ.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri 

** Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Behçet Hastalığı,1937 yılında Hulusi Behçet tarafından tanımlanmış olan; 

tekrarlayan oral aft, hipopiyonlu iridosiklit ve genital ülser trisemptomu ile karakterize bir 

hastalıktır. Behçet hastalığında nadir olmakla birlikte nölojik tutulum da görülebilir ki bu 

duruma Nöro-behçet denir. Araştırmamızda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma 

Hastanesi’nde takipli Nöro-behçet hastalarında kardiyovasküler risk faktörlerini araştırmak, 

komorbid durumları ortaya koymak; pandemi süresi içinde Nöro-behçet hastalıklarının klinik 

seyrinin nasıl gittiği, COVİD enfeksiyonuna yakalanıp yakalanmadıkları ve bu süreçte maruz 

kaldıkları stres düzeylerinin sorgulanması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız kesitsel tipte olup Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim 

Araştırma Hastanesi’nde takipli Nöro-behçet hastaları ile yürütülmüştür. Bu hastalara 

hazırladığımız anket doğrultusunda demografik sorgulama, kardiyovasküler risk sorgulaması, 

COVID-19 sorgulaması ve sosyal yaşama ilişkin sorgulama telefon görüşmeleri ile yapılmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan 54 hastanın %53,7’si kadın (n=29), yaş ortalaması 41,9’dur 

(ss=9,56). Kardiyovasküler risk sorgulamasında hastaların %35,2’sinde (n =19) sigara kullanımı, 

%22,2’sinde (n=12) hipertansiyon, %18,5’inde (n=10) koroner arter hastalığı, %14,82’sinde 

(n=8) diyabet ve %14,8’sinde (n=8) hiperlipidemi, %7,4’ünde (n=4) alkol kullanımı 

mevcuttur. Hastaların boy ve kilo verilerine göre hesaplanan beden kütle indeksi ortalaması 

27 (Ss= 4,57) olup %24,07’si (n=13) obezdir. Bel çevresi ölçüsünü veren 53 hastanın bel çevresi 

ortalaması 90’dır (Ss=14,35) ve 23 hastanın kardiyovasküler risk değerlendirmesinde yüksek 

risk kategorisinde olduğu saptanmıştır. Pandemi süresince Nöro-behçet hastalıklarının seyri 

açısından %29,6’sı (n=16) hastalığının klinik seyrinin kötü gittiğini ifade etmiştir. Hastaların 

%22,2’si (n=12) Covid -19 enfeksiyonu geçirmiş, hastalığı geçirenlerin %41,6’sı ise Covid -19’un 

gürültülü geçtiğini belirtmiştir ve 1 hastada yoğun bakım ihtiyacı olmuştur.  Pandemi sürecinde 

hastaların hastanede muayeneye gelme sıklığı sorulduğunda hastaların %72,2’si (n=39) 

muayene sıklığının azaldığını veya hiç muayeneye gitmediğini belirtmiştir. Hastalara uygulanan 

algılanan stres ölçeği puan ortalaması 25,17 (Ss=13,61) bulunmuştur. 

Sonuç: Çalışmamızda Nöro-behçet hastalarında kardiyovasküler risk fakörlerinin de 

kontrollerde sorgulanması gerektiği, hastalığın tedavisinde immunsupresif ajan kullanan bu 

grubun COVID enfeksiyonu açısından risk altında olduğu ve pandemi süresince stres 

düzeylerinin orta derecede yüksek olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: nöro-behçet, COVID-19, kardiyovasküler risk faktörleri, stres düzeyleri  
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HS 104: COVID-19 HASTALARININ HASTALIK ÖNCESİ VE SONRASINDAKİ PULMONER ARTER 

ÇAPLARINDAKİ DEĞİŞİMİN KLİNİK, RADYOLOJİK VE LABORATUVAR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ 

Selçuk A.* Mercancı Z.** Ilgın C.*** Karakurt.S** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Öğrencisi 

**Marmara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı 

***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: SARS-CoV-2 etkenli, bulaşıcılık oranı yüksek bir hastalık olan Covid-19’ un seyri 

esnasında; endotel disfonksiyonuna bağlı tromboembolik komplikasyonların sıklığında artma 

bildirilmektedir. Akciğerler en sık etkilenen organlardandır ve pulmoner tromboemboli sıklığı 

artmıştır. Çalışmamızın amacı; pulmoner tromboembolinin belirteçlerinden biri olan pulmoner 

arter çapının önceki tomografiye göre artışının radyolojik, klinik ve laboratuvar değerleriyle 

olan ilişkisini göstermektir. 

Gereç ve Yöntem: Retrospektif, tanımlayıcı tipteki araştırmada Marmara Üniversitesi Pendik 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Başıbüyük Pandemi Hastanesi’nde 2020 Mart-Aralık 

arasında, yatırılarak tedavi edilen Covid-PCR pozitif hastalar Hastane Bilgi Sistemi’ nden 

örneklem olarak alındı. Hastaların 2016-2020 arasında ve Covid geçirirken çekilen bilgisayarlı 

tomografilerinde (BT), pulmoner arter (PA) ve aort çapı (Ao) ölçüldü. Akciğer tutulumunun 

derecesi, radyolojik skorlaması CoRad ile; klinik ciddilik ise WHO Skorlaması kullanılarak 

belirlendi. Laboratuvar değerleri kaydedildi. Sonuçlar Stata/SE17.0 programı kullanılarak Ki 

kare, Fisher's Exact, Mann Whitney U, Spearman korelasyon ve Regresyon Testi ile analiz 

edildi; p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. (Etik kurul No: 09.2020.1316). 

Bulgular: Çalışmaya dahil olan 103 olgunun 63’ü erkek (%61,2), yaş ortanca değeri 64’tür. 

Hastaların %83,5’inde önceki tomografilerine göre PA çapında ve PA/Ao oranında artış 

görüldü, mortalite eğilimi arttı (Ki kare sırasıyla p=0.001, p=0.001, p=0.3). Mann Whitney U 

testi’ nde PA çapındaki artış ile geliş CRP (p=0.003), d-dimer (p=0.019), ferritin (p=0.0036), LDH 

(p=0.001) arasında anlamlı pozitif ilişki saptanırken; Lenfosit/CRP oranı ise daha düşük 

bulundu (p=0.006). CoRad skoru PA çapındaki artışla paralel olarak yükseldi (Mann Whitney-

U, p=0.01). WHO klinik ciddilik skoru ile de pulmoner arter çapı arasında orta düzeyde pozitif 

korelasyon tespit edildi (Spearman, r=0.36, p=0.001). Oksijen gereksinimi olan hastalarda ise 

pulmoner arter çapındaki artış 3 kat daha fazla görüldü (Regresyon Testi, Odds Ratio=3.08, 

p=0.03). 

Sonuç: Covid-19 hastalarında pulmoner arter çapı, klinik ve radyolojik ciddilikle paralel olarak 

artmaktadır. Bu artışın inflamasyonun şiddetine ve tromboembolik olaylara sekonder 

olabileceği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Arter Çapı, Covid-19, CoRad, WHO Skoru 
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HS 105: REKTUM KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN ROBOTİK TOTAL MEZOREKTAL EKSİZYON 

UYGULANAN HASTALARIN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİYLE 

PELVİMETRİK ANALİZLERİ 

Uzun K.*; Bas M.**; Aytac E.*; Yilmaz E.***; Esen E.****; Ozben V.*; Bilgin I. A.*; Celik L.*; 

Karaaslan E.*; Baca B.*; Hamzaoglu, I.*; Karahasanoglu, T.* 

* Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

** İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye 

*** Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye 

**** New York University Langone Medical Center, New York, NY, United States 

Giriş ve Amaç: Kişiye özgü farklılıklara sahip olan pelvis anatomisi, cerrahi süreci zorlaştırma 

potansiyeline sahiptir. Pelvis yapısının rektal kanser tedavisinde minimal invaziv cerrahinin 

sonuçlarına etkisi ile ilgili literatürde veri eksikliği mevcuttur. Bu çalışmada manyetik rezonans 

görüntüleme ile yapılan pelvimetre ölçümlerinin, rektum kanseri tedavisi için robotik total 

mezorektal eksizyon yapılan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlara etkisinin 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: 12/2014-2/2019 tarihleri arasında rektum kanseri tedavisi için da Vinci Xi 

robotik sistemi (Intuitive Surgical Inc., Sunnyvale, CA, USA) kullanılarak total mezorektal 

eksizyon uygulanan 113 hasta [n=63 (%55,75 erkek)] çalışmaya alındı. Pelvimetrik ölçümler, 

perioperatif özellikler, kısa dönem post-operatif sonuçlar ve histopatolojik sonuçlar 

değerlendirildi. 

Bulgular: Pelvik inlet uzunluğu fazla olan hastalarda ameliyat süresi anlamlı olarak daha 

uzundu(p=0,023). Cinsiyet, vücut kitle indeksi, neoadjuvan terapi, T evresi ve lenf nodu 

pozitifliğinin komplikasyon oranları üzerine etkileri incelendi ve anlamlı bir bulgu saptanmadı. 

Kısa intertüberöz mesafe(p=0,032), kısa pelvik inlet uzunluğu(p=0,010) ve artmış pelvik 

derinliğin(p=0,010) artmış post-operatif morbidite ile ilişkili olduğu bulundu. Kısa pelvik inletli 

hastaların inkomplet mezorektum açısından artmış risk altında(p=0,045) olduğu ve sakrum-

koksiks konkavitesindeki yüzey alanı artışının sirkümferensiyal rezeksiyon marjin pozitifliği ile 

ilişkili (p=0,007) olduğu bulundu. 

Sonuç: Bu çalışma da Vinci Xi platformu kullanılarak robotik total mezorektal eksizyon 

uygulanan hastalarda manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan pelvimetrik ölçümlerin kısa 

dönem cerrahi sonuçlarla ilişkisini inceleyen ilk çalışmadır. Android pelvik yapı, kısa pelvik inlet 

ve artmış sakrum koksiks konkavitesi cerrahi sonuçları olumsuz etkilemektedir. Rektal kanser 

cerrahisi için bilinen anatomik limitasyonlar, en gelişmiş robotik platform kullanılsa dahi 

cerrahi sonuca etki etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pelvimetre, Manyetik Rezonans Görüntüleme, TME, Robotik Cerrahi 

 

 

 

 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 21. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 

 

-14- 
 

HS 106: TELEREHABİLİTASYONUN KİSTİK FİBROZİS HASTASI ÇOCUKLARDA VE BAKIM 

VERİCİLERİNDE YAŞAM KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

Aksoy AN. *, Yılmaz A.*, Kumaş EN.*, Güven E.*, Ayaz HH.*, Keniş-Coşkun Ö.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3   

 ** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD 

 

Giriş ve Amaç: Kistik fibrozis (KF) yaşam süresini kısaltan ve yaşam kalitesine doğrudan etki 

eden bir hastalıktır. KF’de egzersizin güvenli ve faydalı olmasının anlaşılması üzerine egzersiz 

programları KF fizyoterapisinin odak noktalarından biri haline gelmiştir. Telerehabilitasyonun 

pandemi nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan KF hastası çocukların yaşam kalitelerine, 

anksiyete ve depresyon seviyelerine etkisini incelemek ve evden egzersiz yapabilmeleri için 

telerehabilitasyonun kullanılabilir ve etkili bir yol olduğunu göstermek amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim 

Dalında kayıtlı 30 hasta ve 30 bakım veren alınması planlanmıştır. Hastaların 15’i egzersiz 

grubuna, 15’i kontrol grubuna bilgisayar tarafından oluşturulmuş liste yardımı ile rastgele 

dağıtılmıştır. Egzersiz programı haftada iki kez Zoom uygulaması üzerinden uygulanmıştır. Veri 

toplama yöntemi olarak görüntülü telerehabilitasyon öncesi ve sonrası hastalara uygulanacak 

olan toplam 4 adet anket [Kistik Fibrozis Revize Edilmiş Anket (CFQ-R), Çocuklarda Anksiyete 

ve Depresyon Ölçeği-Yenilenmiş (ÇADÖ-Y), Durumluk Anksiyete Ölçeği (STAI-State‐Trait 

Anxiety Inventory), Beck Depresyon Envanteri (BDI-Beck Depression Inventory)] kullanılmıştır. 

Veriler SPSS v22.0 programında basit tanımlayıcı yöntemler ve Two Way Mixed ANOVA ile 

değerlendirilmiştir. Anlamlılık değeri p<0.05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya toplam 28 hasta ve bakım veren katılmıştır. Hastaların ortalama yaşı 

9.93±1.86 olup 9’u (%29) erkektir. Bakım verenlerin ortalama yaşı 37.0±4.93 olup 28’i (%90,3) 

kadındır. Hastaların başlangıç FEV1, 6DY ve yaş değerleri, anksiyete düzeyi ve yaşam kalitesi 

açısından iki grupta anlamlı farklılık yoktur. Egzersiz grubundaki hastaların başlangıç ortalama 

ÇADÖ-MDD skoru 6.21±3.11 olup çalışma sonunda bu değer 3.92±3.79’a inmiştir ve anlamlı 

olarak daha iyidir (p<0.02). Benzer bir anlamlı değişiklik ÇADÖ-GAD skorunun başlangıçtaki 

ortalama 6.28±2.81 düzeyinden 3.42±2.65’e inmesi ile de gözlenmiştir (p<0.01). Benzer 

anlamlı değişiklikler kontrol grubunda izlenmemiştir. Diğer değerlendirilen parametrelerde 

egzersiz grubunda veya kontrol grubunda anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. 

Sonuç: Kısa dönem telerehabilitasyon uygulamaları KF tanılı hastaların anksiyete skorlarında 

anlamlı iyileşme sağlamakla beraber yaşam kalitesi veya fonksiyonel durumda belirgin 

değişiklik sağlamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kistik Fibrozis, Telerehabilitasyon, Anksiyete, Depresyon, Yaşam Kalitesi 
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HS 107*: FİSTÜLİZAN VE NON FİSTÜLİZAN CROHN HASTALIĞINA SAHİP OLAN HASTALARIN 

YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özsaraç B.*, Şahin BN.*, Demir BC. *, Öztemiz B.*, Kaya G.*, Ergenç İ. **, Kani HT. ** 

Alahdab YÖ. ** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 

** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Crohn hastalığı, ağızdan anüse kadar gastrointestinal kanalın herhangi bir 

kısmını etkileyen inflamatuvar barsak hastalığıdır. Crohn hastalığının kronik bir hastalık olması, 

ataklar halinde seyredebilmesi ve bazen tedavinin yetersiz kalabilmesi hastaların yaşam 

kalitesini etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığı, sadece hastalık ve sakatlık 

durumunun olmaması değil kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde 

olması olarak tanımlamasıyla birlikte yaşam kalitesi kavramı sağlık hizmetlerinde önem 

kazanmıştır. Yapılacak olan bu çalışmada, Crohn hastaları arasından fistüle sahip olanlar ile 

olmayanların yaşam kalitelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

uygulanan farklı tedavi türlerinin ve hastalık aktivitesinin hastaların yaşam kaliteleri üzerindeki 

etkilerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  

Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikteki araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Pendik 

Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’ne başvuran Crohn hastaları 

oluşturmaktadır. Hastaların onamı alındıktan sonra anket gözetim altında uygulanacaktır. 

Crohn tanısı almış hastalar fistüle sahip olup olmamalarına göre iki gruba ayrılacaktır. Bu 

gruplar kendi içlerinde tedaviye yanıtı yeterli olanlar/olmayanlar, biyolojik tedavi 

alanlar/almayanlar gibi kriterlerle alt gruplara ayrılacaklardır. Hastaların yaşam kaliteleri 

Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (IBDQ) ile, hastaların hastalık aktivitesi ise Crohn’s 

Disease Activity Index (CDAI) ile ölçülecektir. Çalışmamız 08/01/2021 tarihinde Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay almıştır. 

Tartışma: Yapılacak olan bu çalışmada, Crohn hastalarının yaşam kalitelerinin incelenmesi 

sonucu elde edilecek veriler ışığında hem hastaları daha iyi anlayabilecek hem de tedavilerini 

daha iyi yönlendirebileceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, fistülizan, yaşam kalitesi 

 

*BU ARAŞTIRMA PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE TAMAMLANAMAMIŞTIR. ARAŞTIRMA GELİNEN 

YERE KADAR SUNULACAKTIR. DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE 

BULUNDURULACAKTIR. 

 

 

 

 

 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 21. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 

 

-16- 
 

HS 108: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN 

COVID-19 HASTALARINDA ENFEKSİYON ŞİDDETİYLE AKUT FAZ REAKTANLARI VE LÖKOSİT 

POPÜLASYON VERİLERİNİN DEĞİŞİMİ   

Umutlu EG. *, Germi İ.*, Odabaş M.*, Gülmüş M.*, Demirel R.*, Çevlik T.**, Haklar G. **, Gözü 

H.*** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencisi 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD 

***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD 

 

Giriş ve Amaç: Çin’de ortaya çıkarak pandemiye sebep olan COVID-19 akciğerleri hedef alan 

bir virüstür. Hastalığın şiddetine göre laboratuvar parametrelerinin değiştiği görülmüştür. Bu 

araştırmada COVID-19 enfeksiyonunda hastalığın şiddetine göre akut faz reaktanları ve lökosit 

popülasyon verilerinin (V-hacim-C-iletkenlik-S-saçılım-VCS) değişimi ve aralarındaki ilişkiyi 

gözlemlemek hedeflenmektedir. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne 

başvuran COVID-19 tanılı 229 hasta hafif (1.grup), orta (2.grup) ve şiddetli (3.grup) olacak 

şekilde sınıflandırılmış; laboratuvar ve VCS parametreleri açısından incelenmiştir. Veriler SPSS 

17.0 programı ile analiz edilmiş, sıklık tabloları oluşturulmuş, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U 

testleri uygulanmış ve ROC eğrileri ile araştırılmıştır. P<0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi 

olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: Çalışmamızda 101 kadın ve 128 erkek hasta katılmıştır. Halsizlik (%69,4), öksürük 

(%59) ve nefes darlığı (%52,8) en sık rastlanan şikayetler olmuştur. Hastaların %89’unda 

bilgisayarlı tomografi sonucunda COVID-19 ile uyumlu akciğer tutulumu gözlenmiştir. 

Hipertansiyon (%43,9) ve tip 2 diyabet (%27,5) en sık rastlanan komorbidite olmuştur. Koroner 

arter hastalığı, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ise diğer komorbid durumlar 

arasında yer almıştır. Hastalık şiddeti arttıkça ferritin, LDH, nötrofil yüzdesi, D-dimer, CRP, 

WBC, SD of Volume of Monocytes (SDV-MO), prokalsitonin anlamlı olarak artarken, (p<0.001), 

albumin de anlamlı olarak azalmıştır (p<0.001). Nötrofil oranı yüzdelerinin hastalığın şiddeti 

arttıkça anlamlı şekilde arttığı, lenfosit oranı yüzdelerinin anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür 

(p<0.001). 

Tartışma ve Sonuç: Hastaların klinik bulguları literatürdeki diğer çalışmalarla benzerlikler 

içermektedir. Akut faz reaktanlarının (D-Dimer, ferritin, prokalsitonin) da diğer çalışmalara 

benzer olarak hastalık şiddetiyle arttığı görülmüştür. Çalışmamızda COVID-19 enfeksiyon 

şiddetini gözlemlemede lenfosit-nötrofil yüzdesi, D-Dimer, prokalsitonin, CRP, albumin iyi 

belirteçlerdir. VCS parametrelerinde SDV-MO duyarlılık %61,6, özgüllük ise %61,3 ile 

çalışmamızda en iyi sonuç verendir. Acil karar gerektiren anlarda bu parametrelerle tedaviye, 

yoğun bakım yatışına karar verilebilir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, akut faz reaktanları, lökosit popülasyon verileri 
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HS 109: PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE KARBONİK ANHİDRAZ 9 

EKSPRESYONUNUN İNCELENMESİ 

Genç BN.*, Gezer N.*, Demir B.*, Akça M.*, Bağcı P.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 

** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D. 

 

Giriş ve Amaç: Pankreas endokrin ve ekzokrin bez işlevi gören bir organdır. Pankreatik 

nöroendokrin tümörler (PanNET), pankreasın endokrin dokusunda oluşan heterojen bir tümör 

grubudur. Bu tümörler 100.000 kişide 1 veya daha az oranda görülür. Pankreatik nöroendokrin 

tümörlerin tanısında farklı belirteçler kullanılmaktadır ancak bunlar PanNET tanısı koymak için 

yeterli değildir. Karbonik Anhidraz IX (CAIX) ekspresyonu hipoksik koşullar sırasında arttığı için 

tümör büyümesini gösteren ve Von Hippel Lindau (VHL) sendromunda kullanıldığı bilinen bir 

belirteçtir. Çalışmamızda, CAIX belirtecinin VHL sendromu ilişik PanNET’lerin tanısında ve 

sendrom ilişkisi henüz saptanamamış olguların öngörülmesinde kullanılabilecek yeterlikte 

olup olmadığını araştırmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamız deneysel niteliktedir. 2013-2019 yıllarına ait pankreas 

rezeksiyonu sonrasında nöroendokrin tümör teşhisi olan 46 hastanın verileri incelenip 41’inin 

dokusunda inceleme yapılmıştır. Uygun tümör alanları parafin bloklardan punch yöntemi ile 

çıkartılarak ‘tissue microarray’e aktarılmıştır. Örneklere tam otomatik boyama cihazlarıyla, 

immünohistokimyasal olarak belirli bir protokol eşliğinde CAIX antikoru uygulanmıştır. 

Boyama sonrasında CAIX reseptörlerinin varlığı sorgulanmıştır.  Alınan dokuları kontrol etmek 

için biyopsi sonucu normal çıkan bir hastanın doku örneği kontrol örneği olarak kullanılmıştır. 

Bulgular: 46 vakanın 41’ine CAIX immünhistokimyası uygulanmıştır; %73,2’si (n=30) negatif, 

%9,7’si (n=4) pozitif olarak sonuçlanmıştır. 14 olguda perinöral, 13 olguda lenfovasküler 

invazyon izlenmiştir. Olgulardan 7’sinde cerrahi sınırda tümör mevcuttur. 14 olguda lenf nodu 

metastazı görülmüştür. 

Sonuç: 2 adet VHL ilişik olduğu bilinen PanNET doku örneğinde CAIX ekspresyonu 

bulunamamıştır.  CAIX ile pozitif boyanan 4 olguda VHL sendromu ilişkisi klinik veya genetik 

olarak araştırılmamıştır. Hasta dosyalarına bakıldığında ailesel yük veya yakın akrabalarında 

VHL ilişik diğer tümörlerin olup olmadığı belirtilmemiştir. Çalışmamız, CAIX belirtecinin VHL 

sendromu ilişik PanNET’lerin tanısında faydalı olmadığını göstermiştir ancak vaka sayımız (2 

olgu) kesin bir sonuca varmak için çok azdır. Çalışmamızın VHL sendromu ile ilişkisi henüz 

saptanamamış olguların öngörülmesinde kullanılabilecek yeterlilikte olup olmadığını 

belirleyebilmek için daha geniş vaka serileriyle tekrarlanmasında fayda vardır.  

Anahtar Kelimeler: Karbonik Anhidraz Reseptörü, Pankreas, Nöroendokrin Tümör  
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HS 110*: STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA KAN EOZİNOFİL DEĞERİ VE 

SOLUNUM HAVASINDAKİ NİTRİK OKSİT DEĞERLERİNİN AKCİĞER TOMOGRAFİSİNDEKİ 

PULMONER ARTER ÇAPI İLE İLİŞKİSİ 

Arslan Ş.*, Aydoğdu ES. *, Cevahir Ş.*, Sancaklı M.*, Üstüner Bİ. *, Karakurt S.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri 

 **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), uzun süre zararlı partikül ve gazlara 

maruziyet sonucu gelişen; havayolları ile alveollerde yıkıma ve akciğerlerde hava akışının 

sınırlanmasına sebep olan bir hastalıktır. Eozinofillerin KOAH’ta biyobelirteç olarak kullanımı 

tartışmalıdır. Bazı çalışmalara göre eozinofilik KOAH daha kötü klinik sonuçlarla ilişkilidir. 

pulmoner hipertansiyon (PH), pek çok farklı klinik durumda gözlenebilecek, solunum 

hastalıklarının birçoğunu daha da karmaşık hale getirebilecek patofizyolojik bir bozukluk 

olarak tanımlanmaktadır. PH, KOAH’ın komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir. Akciğerde 

eozinofilik inflamasyonun pulmoner arterdeki düz kas hücrelerinin proliferasyonuna sebep 

olduğu, böylece pulmoner hipertansiyona yol açtığı görülmüştür. Eozinofilik KOAH 

hastalarında meydana gelen pulmoner hipertansiyonun prevalansı ile ilgili ise herhangi bir 

çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada amacımız, stabil KOAH hastalarında kan eozinofil 

değeri ve solunum havasındaki nitrik oksit değeri (FENO) ile akciğer tomografisinde ana 

pulmoner arter çapı arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız gözlemsel ve prospektif olarak düzenlenmiştir. T.C. Sağlık 

Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları 

Polikliniği’ne başvuran stabil KOAH hastaları çalışmaya alınacaktır. Örneklemimizi 40 yaş üstü 

400 stabil KOAH hastası oluşturacaktır. Araştırmada dahil edilecek hastaların eozinofil sayısını 

belirlemek için hemogramları ve FENO değerleri kullanılacaktır. Hastaların pulmoner 

hipertansiyon durumunu belirlemek için bilgisayarlı tomografi ile pulmoner arter çapı ve 

asendan aort çapı ölçülecektir. Elde edilen veriler, SPSS v23.00 programı ile analiz edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: KOAH, pulmoner hipertansiyon, FENO, kan eozinofili, pulmoner arter çapı 

 

*BU ARAŞTIRMA PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE TAMAMLANAMAMIŞTIR. ARAŞTIRMA GELİNEN 

YERE KADAR SUNULACAKTIR. DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE 

BULUNDURULACAKTIR. 
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29 MAYIS 2021 CUMARTESİ (10.00-12.40) 

TOPLUM VE SAĞLIĞIN BELİRLEYİCİLERİ DÖNEM 2 
POSTER SUNUMLARI  

SP201 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL 

AKTİVİTE VE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

SP202 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN POTANSİYEL 

COVID-19 AŞISINA KARŞI TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI 

SP203 NICOTINE USE FREQUENCY AND ADDICTION AMONG MARMARA UNIVERSITY’S 

MEDICAL STUDENTS 

SP204 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2020-2021 DÖNEMİ 2.SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN PSİKİYATRİK TEDAVİ VE DESTEK ALAN KİŞİLERE KARŞI 

TUTUMLARI 

SP205 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK 

ERTELEME DÜZEYLERİNİN SÜREKLİ KAYGI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

SP206 ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM; TIP, DİŞ VE SAĞLIK ALANINDA UYGULAMALI EĞİTİM ALAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

SP207 TÜRKİYE’DE BİR KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE AŞI TEREDDÜDÜ & 

COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ 

SP208 UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KAMU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN UYKU KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

SP209* MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

ÇALIŞANLARININ COVID-19 AŞISI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ VE AŞI KABUL 

ORANLARI HAKKINDA NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA 

SP210 MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HOMOSEKSÜEL BİREYLERLE 

TANIŞIKLIK DÜZEYİ VE HOMOFOBİ İLİŞKİSİ 

SP211 ATTITUDES AND KNOWLEDGE OF PARAMEDICS ABOUT RECOGNITION OF ACUTE 

STROKE AND PRE-HOSPITAL APPROACH IN NORTHERN CYPRUS 

SP212 TIP FAKÜLTESİ FAZ-1 VE FAZ-2 ÖĞRENCİLERİNDE COVID-19 PANDEMİSİ 

DÖNEMİNDE MİNERAL VE VİTAMİN KULLANIM ORANI İLE BU KONUDAKİ 

BİLGİLERİNİN VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

SP213 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI 

SOSYO-EKONOMİK STATÜDEKİ İNSANLARA KARŞI TUTUM VE ÖN YARGILARI 

SP214 571 LİSE ÖĞRENCİSİNİN AŞILAR VE AŞILANMA HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 

SP215 UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE EKRAN 

KULLANIMININ KAS İSKELET AĞRILARINA ETKİSİ 
 

*BU OTURUMDA SUNULAN ARAŞTIRMALARDAN BAZILARI PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE 

TAMAMLANAMAMIŞTIR.BU ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMADA GELİNEN YERE KADAR 

SUNULACAKTIR.DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKTIR. 
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SP 201: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL 

AKTİVİTE VE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 Ataş R.*, Kahraman Ş.*, İkiz Y.*, Özkan E.*, Seyyedsayyah M.*, Şanal Toprak C.**  

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2    

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 

  

Giriş ve Amaç: Düzenli fiziksel aktivite kardiyovasküler hastalık, diyabet, kanser ve genel 

mortalite riskini azaltmaktadır. Uykunun ise çeşitli sistemler ve fizyolojik süreçler üzerinde 

önemli etkileri vardır. Fiziksel aktivite ile uyku kalitesi arasındaki ilişki, hakkında birçok 

araştırma yapılmasına rağmen net değildir. Araştırmanın temel amacı Marmara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi (MÜTF) 2. sınıf öğrencilerinde fiziksel aktivite seviyesi ile uyku kalitesi arasındaki 

ilişkiyi araştırmaktır. Yan amaçları MÜTF 2. sınıf öğrencilerinin fiziksel aktivite seviyelerini ve 

uyku kalitelerini incelemek, fiziksel aktivite ve uykunun yaşam kalitesi ile ilişkisini 

değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Fiziksel aktiviteyi ve hareketsizliği ölçmek için 

Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin (UFAA) kısa formu, uyku kalitesini değerlendirmek için 

Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve yaşam kalitesini ölçmek için SF-36 Yaşam Kalitesi 

Değerlendirme Ölçeği kullanıldı. Veriler IBM SPSS Statistics 22.0 programıyla analiz edildi. 

Parametrelerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testiyle değerlendirildi. 

Parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. 

Gruplar arası verilerin karşılaştırmasında Kruskal Wallis H testi kullanıldı.  İstatistiksel anlamlılık 

düzeyi p<0.05 kabul edildi. 

Bulgular: Anketleri toplamda 170 kişi tamamladı. Ancak dışlama kriterleri dikkate alındığında 

sadece 79 katılımcının verileri analiz edildi. 41 katılımcı fiziksel aktivite skoruna göre inaktif, 30 

katılımcı minimal aktif, 8 katılımcı aktifti. PUKİ anket sonuçları ile SF-36’nın emosyonel rol 

güçlüğü, enerji, ruhsal sağlık ve genel sağlık parametreleri arasında negatif yönde bir 

korelasyon saptandı (r: -0,309 - p: 0,006, r: -0,366 - p: 0,001, r:-0, 289 - p: 0,01, r: -0,297 - p: 

0,008). UFAA’nın toplam MET sonucu ile SF-36’nın sadece fiziksel fonksiyon parametresi ile bir 

korelasyon saptandı (r: 0,291- p: 0,009). PUKİ anket sonuçları ile UFAA’nın toplam MET 

sonuçları arasında korelasyon saptanmadı (r: 0,096- p: 0,398). Fiziksel aktivite kategorisine 

göre katılımcılar arasında SF-36 ve PUKİ sonuçları açısından fark yoktu (p> 0.05).  

Sonuç: Araştırma sonucunda, uyku kalitesiyle yaşam kalitesi arasında ilişki saptandı. Fiziksel 

aktivite ile yaşam kalitesi arasında bağlantı olduğu görüldü. Ancak fiziksel aktivite ile uyku 

kalitesi arasında ilişki gözlemlenmedi.   

Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, uyku kalitesi, yaşam kalitesi  
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SP 202: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN POTANSİYEL 

COVID-19 AŞISINA KARŞI TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI  

Öksüz H.*, Yılmaz G.*, Altuğ D.*, Alioğlu A.*, Lüleci NE. **, Ilgın C.** 

 *Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 

 **Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

   

Giriş ve Amaç: COVID-19, SARS-CoV-2'nin neden olduğu viral bir hastalıktır. COVID-19 için 

ampirik tedavi uygulanmaktadır fakat salgının kontrol altına alınmasında tek yol 

aşılanmadır.  Aşı kararsızlığı, potansiyel COVID-19 aşısıyla salgının kontrolünde başlıca 

engellerdendir. Çalışmanın genel amacı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 2. sınıf 

öğrencilerinin potansiyel COVID-19 aşısına karşı tutumlarını araştırmaktır. Sosyodemografik 

özelliklere, sigara kullanımıma, gelir düzeyine, hissedilen enfeksiyon riskine, risk grubuyla 

yaşamaya göre potansiyel COVID-19 aşısına karşı tutumu araştırmak özel amaçlardandır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma 255 MÜTF 2. sınıf öğrencisinden 172’sinin 

(%67,5) onayı alınarak çevrim içi katılımıyla Ocak-Nisan 2021 arasında gerçekleşmiştir. 

Literatür taraması eşliğinde oluşturulan anket 42 sorudur. Çalışmanın yapılması için MÜTF Etik 

Kurulu’ndan izin alınmıştır. Veriler SPSS 23.0 ile değerlendirilmiştir. Frekans ve yüzde değerleri 

kullanılmış, kategorik değişkenler arası ilişkiler ise Ki-kare ve Fisher'ın kesin testiyle analiz 

edilmiştir. P değerinin 0,05'ten küçük olması istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Bulgular: Katılımcıların %47,1’i (n=81) erkek, %52,9’u (n=91) kadındır. Risk grubundakilerle 

yaşamak ve hissedilen enfeksiyon riski (p=0,021), cinsiyet ve el hijyeni ilişkisi (p=0,006), 

influenza aşısı yaptırmak ve aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl beklemek (p=0,032), 

olası yan etkilere karşı çekimser olmak ve aşı uygulaması başladıktan sonra en az 1 yıl 

beklemek (p<0,001), günlük yaşamın pandemiden etkilenme oranı ile en yakın zamanda 

aşılanma isteği (p<0,001), risk grubundakilerle yaşamak ve hissedilen enfeksiyon riski arasında 

(p=0,021) anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Pandeminin gelir düzeyine etkisi ile en yakın zamanda 

aşılanma isteği arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0.577). 

Sonuç: Çalışmada risk grubundakilerle yaşayanların daha yüksek enfeksiyon riski hissettiği, 

yaşamları pandemiden yüksek oranda etkilenenlerin en yakın zamanda aşılanma düşüncesine 

daha fazla katıldıkları, literatüre benzer olarak influenza aşısı yaptırmamış bireylerin COVID-19 

aşısı uygulaması için daha yüksek oranda 1 yıl beklemek istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Gelir 

düzeyiyle anlamlı bir ilişki bulunmamasının katılımcı sayısıyla ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir. Bireylerin COVID-19 aşısına olan tutumlarının araştırılması olası aşı 

kararsızlığını önlemede büyük bir öneme sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, aşı, aşı kararsızlığı 
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SP 203: NICOTINE USE FREQUENCY AND ADDICTION AMONG MARMARA UNIVERSITY’S 

MEDICAL STUDENTS 

Qawasmi S.*, Salameh A.*, Balkhi N.*, Al-Shubaki J.*, Abouarra DN. *, Al-Tareb T.*, Altaş ZM. 

**, Hıdıroğlu S.** 

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 

** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Introduction and Aim: The aim of this study is to measure the frequency of nicotine use and 

dependence among Marmara University’s medical students and to assess their intensity of 

addiction to nicotine. 

Material and Methods: The research population for this descriptive study was Marmara 

University’s Medical students of the academic year 2020-2021. In total, 1522 students 

received an online questionnaire consisting of 21 questions, and 386 students answered it. 

The Fagerström Nicotine Dependence Test was used to measure nicotine dependence levels. 

The data was statistically analyzed using SPSS 22.0. In the analysis of the data, Chi-square test 

and Fisher test were used for normally distributed data, t test for independent groups, and 

Mann-Whitney U test for non-normally distributed data ; In the research p<0.05 was 

considered statistically significant. 

Results: The participation rate in the survey was 25.4% (n=386). 60.9% (n=235) of the 

participants were females. 14.8% (n=57) were smokers. According to Fagerström Test, of the 

participants who were smokers 63.2% (n=36) showed low nicotine dependency, 33.3% (n=19) 

showed medium nicotine dependency, and 3.5% (n=2) showed high nicotine dependency. 

Clinical students showed higher levels of dependence (68.8% n=11) compared to preclinical 

students (24.4% n=10) (p=0.002). In addition, students who lived with their families showed 

much lower dependency levels (76.7% n=23) compared to students who lived elsewhere 

(48.1% n=13) (p=0.026).  

Discussion and Conclusion: The rate of tobacco consumption in Turkey is approximately 33%. 

Approximately 15% of Marmara University's Medical Faculty students were smokers. This 

difference could be explained by the fact that medical students are expected to have increased 

awareness regarding the risk of smoking and nicotine consumption hence smoking prevalence 

is expected to be less amongst medical students compared to the general population. 

Keywords: Medical univeristy students, smoking frequency, nicotine dependence, Fagerström 

test 
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SP 204: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2020-2021 DÖNEMİ 2.SINIF 

ÖĞRENCİLERİNİN PSİKİYATRİK TEDAVİ VE DESTEK ALAN KİŞİLERE KARŞI TUTUMLARI 

Yılmaz D.*, Yılmaz Y.*, Efe E.*, Çuhadaroğlu D.*, Ovalı A.*, Özaydın AN. ** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Ruh sağlığı tanı ve tedavisinde toplumun yanı sıra doktorun da hastaya karşı 

olan tutumu büyük önem arz eder. Bu çalışmada ileriki meslek hayatlarında ruh sağlığı 

sorunları olan bireylerle karşılaşacak olan 2020-2021 dönemi Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 2.sınıf öğrencilerinin, psikiyatrik tedavi ve destek alan kişilere karşı tutumlarını ve bu 

tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Marmara Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan (05.02.2021/09.2021.143) ve Tıp Fakültesi Dekanlığından araştırma izinleri 

alınmış, her bir katılımcı çevrim içi olarak bilgilendirilmiş ve onamları alınmış, “Ruhsal Sorunlu 

Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği” ile ilgili veriler toplanmıştır. Örneklem seçilmemiş; 

evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiş (N:250), gönüllü 162 kişi katılmıştır (%64,8). Veriler 

SPSS11’de, Pearson Korelasyon, Ki-kare, Mann-Whitney U testleri ile analiz edilmiştir. 

İstatistiki güvenilirlik sınırı p<0.05’tir. 

Bulgular: Katılımcıların ortanca yaşları 21 (range: 20-22y) ve katılımcıların %55,6’sı kadın 

bulunmuştur. %53’ü fen lisesi mezunudur. İyi Niyet Alt Ölçeği’nden alınan puanın yüksekliği 

olumlu tutumu ifade etmektedir. İyi Niyet Ölçeği’ne göre (=Tutum1) erkeklerin daha olumlu 

oldukları bulunmuştur (K: 18,26, E:19,76, p:0,012). İyi Niyet Ölçeği ve Toplum Ruh Sağlığı 

İdeolojisi ölçeklerinde yaş arttıkça olumlu tutumun arttığı bulunmuştur (r:0,169; p:0,028; 

r:0,173; p:0,028). Korku/Dışlanma-Alt-Ölçeği’nde yaş arttıkça olumsuz tutumun azaldığı 

bulunmuştur (r: -0,171, p: 0,029). Toplum Ruh Sağlığı İdeolojisi Alt Ölçeği ve Korku/Dışlanma 

Alt Ölçeği aynı yönde seyretmiştir (r:0,481, p:0,001). İyi-Niyet-Ölçeği ile Toplum-Ruh-Sağlığı-

İdeolojisi Alt Ölçek puanları arasında pozitif, orta derecede anlamlı ilişki saptanmıştır (r:0,481 

p: 0,001). 

Sonuç: Cinsiyete göre İyi Niyet Ölçeği’nin puanının değiştiği ancak Toplum Ruh Sağlığı İdeolojisi 

Alt Ölçeği ve Korku/Dışlanma Alt Ölçeği cinsiyete göre değişmediği saptanmıştır. Yaşın 

artmasıyla psikiyatrik tedavi-destek alan kişilere karşı olumlu tutum artmıştır. Diğer sosyo-

demografik özelliklerin tutumlarla anlamlı bir ilişkisi bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı, ruhsal bozukluk, psikiyatrik tedavi 
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SP 205: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME 

DÜZEYLERİNİN SÜREKLİ KAYGI AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Özdemir B.*, Alp C.*, Çakmak NB. *, Arslan ÖÇ. *, Ünaltay P.*, Topuzoğlu A.**  

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Öğrencilerin bir kısmında gerçekten sorun teşkil etmeyen birtakım bahaneler 

nedeniyle akademik sorumluluklarını erteleme eğilimin olduğu pek çok çalışma tarafından 

ortaya çıkarılmıştır. Araştırmalar neticesinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 

arasında bu sorunun görülme sıklığının araştırılmaya değer bir konu olduğuna karar verilmiştir.  

Bu çalışmada öğrencilerin yaşları, cinsiyetleri, sınıfları ve içinde bulundukları psikolojik durum 

baz alınarak akademik erteleme davranışlarını sürekli kaygı açısından incelemek 

amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme 

düzeylerinin sürekli kaygı açısından incelenmesini amaçlayan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden gönüllülük esası ile 203 kişi katılmıştır. 

Çevrim içi yürütülen bu çalışmada Akademik Erteleme Ölçeği ve Hamilton Anksiyete Ölçeği 

kullanılmıştır. Katılımcılara 32 sorudan oluşan bir anket uygulanmış ve veriler SPSS v22.0 

programı ile analiz edilmiştir. İstatiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır.   

Bulgular: Kadınlarda major anksiyete görülmesi, erkeklere oranla daha fazladır (p=0,046) 

(Pearson Chi-Square Test). Önceden tanısı koyulmuş psikiyatrik hastalığın bulunmasıyla major 

anksiyete arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (p=0,039, Pearson Chi-Square Test). Tıp 

fakültesinde okumaktan memnun olmak ile major anksiyete arasında negatif bir ilişki 

saptanmıştır (p=0,046, Pearson Chi-Square Test). Katılımcıların anksiyete düzeyleri ile 

akademik erteleme skorları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0,002, Kruskal – Wallis 

Test). Tıp fakültesinde okumaktan memnun olan öğrencilerin, olmayanlara oranla akademik 

erteleme skorları daha düşük çıkmıştır (p=0,039, Mann-Whitney U Test). Katılımcıların 

akademik ortalamalarıyla yaşları aralarında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (korelasyon kat 

sayısı=-0,170, p=0,021, Spearman Korelasyon Test). Katılımcıların akademik erteleme skorları 

ile akademik ortalamaları arasında anlamlı negatif bir ilişki saptanmıştır (korelasyon kat 

sayısı=0,198, p=0,007, Spearman Korelasyon Test). 

Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre major anksiyeteye sahip bireylerin 

minör anksiyeteye sahip bireylere göre akademik erteleme davranışını daha fazla gösterdiği 

saptanmıştır. Daha öncesinde yapılan benzer çalışmaların ve araştırmaların da ışığında benzer 

sonuçların elde edildiği, akademik erteleme düzeyi ile sürekli kaygı arasında anlamlı bir ilişkinin 

bulunduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sürekli kaygı, akademik erteleme, tıp öğrenciliği, majör anksiyete, minör 

anksiyete 
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SP 206: ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM; TIP, DİŞ VE SAĞLIK ALANINDA UYGULAMALI EĞİTİM ALAN 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

Dalokay, F.*, Demir G.*, Fattouh M.H.*, Küpeli G.*, Acaban, D.*, Dehghani M.* Yılmaz N.** 

*Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 

**Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Gastroenteroloji BD, Gazimağusa 

KKTC 

 

Giriş ve Amaç: Küresel salgın, sağlık alanında uygulamalı eğitim veren fakültelerin çevrim içi 

eğitime geçmesine neden olmuştur. Bu çalışmada Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sağlık 

alanında uygulamalı eğitim alan üniversite öğrencilerinin çevrim içi eğitim hakkındaki görüşleri 

değerlendirilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Anketler İngilizce ve Türkçe olarak DAÜ Tıp, Eczacılık, Diş ve Sağlık Bilimleri 

Fakültesi lisans öğrencilerine; Google Forms uygulaması ve Microsoft Teams üzerinden 

ulaştırılmıştır. 30 sorudan 10’u çevrim içi eğitim ile ilgilidir. Yanıtlar 4 kategoride “katılıyorum”, 

“katılmıyorum”, “tarafsızım” ve “fikrim yok” olarak toplanmıştır. Araştırma, DAÜ Bilimsel 

Araştırma ve Yayın Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır. Veri analizinde IBM SPSS Statistics 22 

kullanmıştır. Uygulanan testler %95 anlamlılık düzeyiyle hesaplanan p değerindeki kare 

testidir. 

Bulgular: Anketin ilk etapta %95 güven seviyesiyle hesaplanan örneklemde yanıt oranı %85 

olup yaş ortalaması 21.2±2.38’dir. Katılımcıların %65,6’sı kadın, %34,4’ü erkektir (x2, 

p<0.0001). Ankete en çok katılan bölümler fizyoterapi (%28,5), tıp (%24,7) ve farmakoloji 

(%22,4) olmak üzere, 263 öğrenci yanıtlamıştır (x2, p <0.0001). Çevrim içi eğitim geleneksel 

eğitimle kıyaslandığında; öğrencilerin %87,1’i pratik, %57,4’ü teorik derslerin “kalite” olarak; 

%68,8’i ise derslerdeki performans ve konsantrasyonlarının geleneksel eğitime eşdeğer 

olmadığını; bu süreçte %51,3 öğrenci sınavlara daha fazla zaman ayırabildiğini; %30,4’ü derse 

katılmadan dersi kayıttan dinlediğini; %36,5’i ise kopya çekmenin kolaylaştığını belirtmiştir 

(hepsi için x2, p<0.0001). Sadece %10,6 öğrenci akademisyenleri bu süreçte daha başarılı 

bulmuş, %71,1’i ise interneti “temel sorun” olarak belirtmiştir (x2, p<0.0001). %87,5 öğrenci 

meslekleri için endişeliyken, “pratik derslerin yetersizliğinden dolayı hastaya zarar verme” ise 

en yaygın (%36,5) endişe sebebi olmuştur (x2, p<0.0001). Çevrim içi eğitimin %17,1 öğrenci 

tarafından tercih edildiği, aile bütçesininse %44,5 öğrenci tarafından “olumlu etkilendiği” 

yanıtlar arasındadır. 

Sonuç: Çalışmada, sağlık konusunda uygulamalı eğitim alması gereken fakülte 

öğrencilerinin     pandemi nedeniyle zorunlu olan çevrim içi eğitimi kariyerleri için tercih 

etmediklerini ancak bütçeye katkı ve zaman kazanma gibi olumlu etkilerinin de olabileceği 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Çevrim İçi, Sağlık Eğitimi, Görüşler 
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SP 207: TÜRKİYE’DE BİR KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE AŞI TEREDDÜDÜ & COVID-

19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ 

Sakallı BM. *, Atalay AE. *, Ateş EP. *, Doğan FN. *, Toy Y.*, Bakar MT. **, Hıdıroğlu S.** 

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencileri 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Aşı tereddüdü/reddi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aşıya ulaşılabilirlik 

mümkün olduğu halde, bazı aşıların uygulanmasını kabul etmede gecikme veya bazı aşıların 

uygulanmasına izin vermeme anlamına gelir. Bu çalışmada Türkiye’de bir kamu üniversitesinde 

okuyan lisans öğrencilerinin aşı hakkında sahip oldukları güncel bilgileri belirlemek, aşı 

tereddüdü/reddi kavramları hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ve COVID-19 pandemisi ve 

COVID-19 aşısı hakkındaki fikirlerini edinmek amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmaya 2020-2021 eğitim yılında farklı bölümlerde 

lisans eğitimi gören 505 gönüllü katıldı. 3 bölüm 41 sorudan oluşan anket Google Formlar 

aracılığıyla çevrim içi cevaplandı. Ankette bir bilgi formu anketi, Aşı Karşıtlığı Ölçeği ve 

araştırmacıların literatür eşliğinde hazırladığı COVID-19 hakkında ilave sorulardan oluşan 

anket formu olmak üzere üç bölüm cevaplandı. Ölçeklerin geçerlik güvenirliği yapıldı, gerekli 

izinler alındı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı. Veriler SPSS-v23.0 istatistik 

programında analiz edildi. 

Bulgular: Sağlık bölümlerinde okuyanların ve sayısal alanla üniversiteye yerleşmiş öğrencilerin 

daha az aşı tereddüdüne sahip oldukları ortaya koyuldu (p=0,003, p<0,001; sırasıyla). 

Katılımcıların aşı kararsızlığı ile aşıyla önlenebilir bir hastalık geçirme durumları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamadı (p=0,898). Katılımcıların COVID-19 testi sonucu 

pozitif olma durumları ve aşı karşıtlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı 

(p=0,901). Tercih hakkı sunulması durumunda en çok tercih edilen aşının Almanya’da 

geliştirilen aşı olacağı bulundu. Sunulan 5 seçenek arasından Çin ve Rusya’da geliştirilen aşılar 

en az tercih edilen aşılar oldular. 

Sonuç: Aşı hakkında doğru bilgi sahibi olmanın aşıya duyulan kararsızlığı önemli ölçüde azalttığı 

ve aşıya olan güveni artırdığı ortaya koyuldu. Aşı kararsızlığının genel sebebi iğne korkusu, 

dinsel veya toplumsal sebeplerden ziyade aşının kendisine olan güvensizliktir. Aşı 

kararsızlığıyla mücadelede doğru bilgilendirme en önemli yöntem olup sağlık kurumlarının 

yanı sıra eğitim ve din kurumları tarafından da yapılmalıdır. COVID-19 pandemisi için ise aynı 

şekilde doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırabilmek ve COVID-19 özelinde de aşı kampanyası 

başlatmak önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aşı, Aşı reddi, Aşı tereddüdü, COVID-19, Üniversite Öğrencileri, Sağlık 

Eğitimi 
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SP 208: UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KAMU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN UYKU KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Eriç A.*, Sevinç SN.*, Kalpakçıoğlu MK. *, Kaya B.*, Yılmaz BM. *, Bakar MT. **, Hıdıroğlu S.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Uyku kişinin temel ihtiyaçlarından biridir ve bireyin sağlıklı olabilmesi için 

düzenli olarak karşılanmalıdır. Türkiye’de pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sistemine geçiş 

yapılmıştır, böylece öğrenciler derslere programdan bağımsız katılabilmişlerdir. Tıp 

öğrencilerinin akademik hayatlarındaki bu değişiklik öğrencilerin uyku düzeni ve dolayısıyla 

uyku kalitesi üzerinde de bir etki yaratmış olabilir. Amacımız Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi (MÜTF)’nin uzaktan eğitim gören öğrencilerinin uyku kalitelerini değerlendirmek ve 

çeşitli değişkenlere göre incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: MÜTF 2020-2021 dönemi uzaktan eğitim gören öğrencilerin uyku 

kalitelerinin değerlendirilmesine yönelik kantitatif araştırma yöntemiyle yapılan tanımlayıcı 

çalışma 1307 öğrenciye uygulanmıştır. 31 soru içeren anket formunda 19 sorudan oluşan 

Pittsburg Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ölçeği kullanılmıştır. MÜTF Etik Kurulu’ndan gerekli izinler 

alınmıştır. Veri toplama Google Form uygulaması üzerinden online anket olarak yapılmıştır. 

SPSS 26.0 istatistik programı ile değerlendirilen verilerin analizinde Pearson Ki-kare, Fisher’s 

Exact, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. 0,05’ten küçük p değerleri 

anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Bu çalışmaya 203 kişi katılmış olup katılımcıların 131’i (%64,5) kadın, 72’si (%35,5) 

erkektir. Katılımcıların 162’si (%79,8) Faz-1 düzeyinde eğitim görürken 41’i (%20,2) Faz-2 

düzeyinde eğitim görmektedir. Tüm katılımcıların PUKİ ortalaması 6.83±3.01 bulunmuş olup 

katılımcıların %79,80’i kötü uyku kalitesine sahiptir. Ankete katılan MÜTF öğrencilerinden 

eğitim gören faz-1 öğrencilerinin anlamlı bir farkla daha kötü uyudukları tespit edilmiştir 

(Pearson Ki-kare testi, p=0,04). Faz-1 düzeyinde eğitim gören öğrencilerin%82,7’sinin uyku 

kalitesi kötü olarak belirlenmişken (PUKİ skoru>5), Faz-2 öğrencilerinin %68,3’ünün kötü bir 

uyku kalitesine sahip olduğu belirlenmiştir. Katılanların faz düzeyleri ile PUKİ skorları 

karşılaştırıldığında faz-1 öğrencilerinin daha yüksek skorlar aldıkları belirlenmiştir (Mann-

Whitney U testi, p=0,001). 

Sonuç: Yapılan araştırmada uyku kalitesi ile katılımcıların sosyodemografik özellikleri, canlı 

derslere katılım durumları, canlı derslere katılım vakitleri, kendilerini başarılı bulup 

bulmadıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunamazken öğrencilerin uyku kalitesi ve öğrenim 

gördükleri faz düzeyleri arasında bir ilişki gözlenmiştir. Öğrencilerin genelinin kötü uyku 

kalitesine sahip olması dikkat çekici olup uyku kalitesinin artırılması yönünde alışkanlıkların 

düzenlenmesi gerektiği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tıp öğrencisi, uyku kalitesi, uzaktan eğitim 
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SP 209*: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

ÇALIŞANLARININ COVID-19 AŞISI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ VE AŞI KABUL ORANLARI 

HAKKINDA NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA 

Molla G.*, Şaylan YH. *, Tufan E.*, Tıraş S.*, Dinçer BE. *, Çifçili S.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 

 

Giriş ve Amaç: “Aşı karşıtlığı” veya “aşı tereddütü” COVID-19 pandemisi öncesinde de 

çözülmesi gereken ilk on küresel sağlık tehditlerinin arasında kabul edilmiştir. COVID-19 Aşısı 

Ulusal Uygulama Stratejisi’ne göre sağlık kurumlarında çalışan kişiler aşılama için öncelikli grup 

ilan edilmişlerdir. Devam etmekte olan aşılama programının ulusal çapta başarılı olabilmesi 

adına aşıya erişimi olan gruplarda COVID-19 aşısının akseptans oranıyla ilişkili veriler büyük 

önem taşımaktadır. Bu çalışma Marmara Üniversitesi (MÜ) Pendik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’nde (EAH) çalışan hekim ve hekim dışı çalışanlar arasındaki aşı karşıtlığı sıklığını 

saptamayı ve bu verileri mevcut aşı karşıtlığı bağlamında değerlendirmeyi; aşı akseptansının 

yaş, cinsiyet ve benzeri çeşitli sosyal parametrelerle arasındaki ilişkiyi incelemeyi 

amaçlamaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma, MÜ Pendik EAH’de yapılacaktır ve tanımlayıcı bir çalışma olarak 

tasarlanmıştır. Evren ; MÜ Pendik EAH personeli olarak 1229 hekim, 1590 hemşire ve 1559 

diğer personel olmak üzere toplam 4448 kişidir. Evreni temsil edecek şekilde %95 güven aralığı 

ve 0,05 anlamlılık değeri ile minimum 354 kişiye ulaşılması planlanmıştır. Farklı meslek 

gruplarının oranları benzer olduğundan tabakalandırma yapılmayacaktır. Meslek gruplarından 

eşit oranda kişi alınması hedeflenmiştir. Veriler çevrim içi anket formu kullanılarak 

toplanacaktır. Üç bölümden oluşan anket formunda; birinci bölüm katılımcıların 

sosyodemografik özelliklerini, ikinci bölüm COVID-19 aşısı dışındaki aşılara karşı bakış açılarını, 

üçüncü bölüm ise COVID-19 aşısı özelindeki tutumlarını değerlendirmek adına ölçekler 

içermektedir. Verilerin analizi için, anket tamamlandıktan sonra, katılım oranı ve gruplar 

arasındaki dağılım tespit edilecek; normallik sınamaları yapılacaktır. Ulaşılan sonuçlara göre 

IBM SPSS 11,5 programı aracılığı ile analiz yapılacaktır. Verilerin sıklık değerleri, sürekli 

değişkenlerin ortalama ve ortanca değerleri incelenecektir. Karşılaştırmalı analizlerde 

kategorik değişkenler için Ki-kare testi, sürekli değişkenler için Student t-test veya normal 

dağılmayan değişkenler için parametrik olmayan eşdeğeri Mann-Whitney U test ile analiz 

yapılacaktır ve sonuçlar bu veriler kapsamında değerlendirilip raporlanacaktır. Çalışmanın 

devam ettirilmesi için gerekli etik kurulu izni henüz alınmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aşı karşıtlığı, Aşı akseptansı, COVID-19, COVID-19 aşısı 

 

*BU ARAŞTIRMA PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE TAMAMLANAMAMIŞTIR. ARAŞTIRMA GELİNEN 

YERE KADAR SUNULACAKTIR. DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE 

BULUNDURULACAKTIR. 
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SP 210: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HOMOSEKSÜEL BİREYLERLE TANIŞIKLIK 

DÜZEYİ VE HOMOFOBİ İLİŞKİSİ 

Özcan A.*, Turan EN. *, Baş MN. *, Alev NG. *, Aksu RA. *, Topuzoğlu A.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencileri 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Yaygın kabulüyle homofobi; eşcinseller veya eşcinsel davranışlarla ilgili 

korkunun yanı sıra tiksinti veya nefret hissi, aşağılayıcı, yargılayıcı, suçlayıcı, yasaklayıcı 

tutumlara karşılık gelmektedir. Türkiye’de eşcinselliğin genel olarak normal dışı ve kabul 

edilemez olarak algılanması homoseksüel bireylerin; depresyon, kaygı gibi psikolojik sorunları 

heteroseksüellere oranla daha fazla yaşamalarına neden olmaktadır. Bu çalışma, üniversite 

öğrencilerinin eşcinselliğe karşı tutumunun, çeşitli demografik faktörlerle ve eşcinsel bireylerle 

tanışıklık düzeyiyle olan ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında 442 üniversite öğrencisine, 8 demografik soru ve 24 

soruluk Hudson ve Rickett homofobi ölçeğinden oluşan anket ile çevrim içi olarak ulaşılıp 

veriler toplandı. İstatiksel analiz IBM SPSS 25.0 programı kullanılarak yapıldı. Tanımlayıcı 

verilerde sürekli değişkenler için ortalama ve standart sapma, kategorik karşılaştırmalarda 

Kruskal-Wallis testi, ikili karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, tanımlamalar içinse sayılar 

ve yüzdeler kullanıldı. İstatiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alındı. 

Bulgular: Veriler değerlendirildiğinde katılımcıların minimum 24, maksimum 144 puan 

alabildikleri homofobi ölçeğinden elde ettikleri ortalama skor 62,71 olarak bulundu. Kadın ve 

erkek katılımcıların arasında anlamlı bir fark görülerek erkeklerin kadınlardan daha homofobik 

olduğu belirlendi (p<0.001). Eşcinsel bir tanıdığı olan katılımcılar, olmayanlarla kıyaslandığında 

tanıdığı olanların homofobi düzeyleri, tanıdığı olmayanlara göre daha az bulundu (p<0.001). 

Katılımcıların homoseksüel bireylerle tanışıklık düzeyi incelendiğinde en homofobik grubun 

homoseksüel tanıdığı olup tanıdığı kişiyle hiç yakın olmayanlar, en az homofobik grubun ise 

tanıdıkları bireyle çok yakın olanlar olduğu görüldü (p<0.001). Aynı zamanda katılımcıların 

yaşamlarının çoğunu geçirdikleri yerleşim birimlerinin ve annelerinin eğitim durumlarının 

homofobi düzeyini etkilediği (p<0.001) ancak; aktif olarak okudukları fakültenin ve babalarının 

eğitim durumlarının anlamlı bir fark yaratmadığı (p>0.05) gözlendi. 

Sonuç: Sonuç olarak, eşcinsel bir tanıdığı olup bu kişiyle daha yakın ilişkileri olan katılımcıların 

daha az homofobik bir tutum sergiledikleri görüldü. Bununla birlikte cinsiyet, anne eğitim 

durumu ve yaşamın çoğu geçirilen yerleşim biriminin de homofobi düzeyinde etkili olduğu 

saptandı. 

Anahtar Kelimeler: LGBT, eşcinsellik, homofobi, homoseksüellik 

 

 

 

 

 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 21. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 

 

-30- 
 

SP 211: ATTITUDES AND KNOWLEDGE OF PARAMEDICS ABOUT RECOGNITION OF ACUTE 

STROKE AND PRE-HOSPITAL APPROACH IN NORTHERN CYPRUS 

Saral N.*, Azizoğlu B.*, Albayrak Ç.*, Meşeli AT. *, Aktuğlu SA. *, Khdeir M.*, Eker A.**, 

*Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakütesi Dönem 2 

**Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Nöroloji AD. 

 

Introduction and Aim: Stroke is defined as a sudden dysfunction caused by the interruption 

of blood flow to the brain. In the management of stroke, awareness of community and 

healthcare professionals is pivotal. For most acute stroke patients first medical contacts are 

paramedics. Paramedics play a crucial role in the acute stroke identification and treatment. 

Timely intervention is vital, making rapid and effective paramedic response critical. In this 

study, our purpose is to evaluate the knowledge and behaviors of paramedics towards acute 

stroke in Northern Cyprus.   

 

Material and Methods: We have conducted a cross-sectional descriptive study approved by 

EMU Ethical Committee. An online questionnaire consisting of 20 questions was distributed 

to paramedics in Northern Cyprus through Google Forms. The data from the survey was 

analyzed by chi square tests using SPSS v26. The value of p<0.05 is accepted as statistically 

significant. 

 

Results: Preliminary results showed that majority of the participants were female (60.9%) and 

69.6% of study population concentrated in Nicosia. 83.3% of paramedics are educated in 

stroke. Although 69,6% of study group indicate that they have some knowledge about 

thrombolytic therapy application, 50% of them could not estimate the exact time period for 

the initiaton of thrombolytic therapy. Additionally, 50% of paramedics working in state 

hospitals and 100% of paramedics working in private hospitals indicate wrong answers about 

thrombolytic therapy application. The knowledge of paramedics about first destination unit 

of a paralyzed patient is not correlated with the number of stroke cases encountered in a 

month. 

Conclusion: Even though majority of paramedics in North Cyprus are educated about acute 

stroke, 1/3 of them have not any knowledge about thrombolytic therapy and half of them do 

not know the critical treatment period for acute stroke. Periodic educations must be held for 

paramedics to improve their knowledge about acute stroke and treatment. 

 

Key Words: Paramedics, acute stroke, thrombolytic treatment, knowledge, Cyprus 
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SP 212: TIP FAKÜLTESİ FAZ-1 VE FAZ-2 ÖĞRENCİLERİNDE COVID-19 PANDEMİSİ 

DÖNEMİNDE MİNERAL VE VİTAMİN KULLANIM ORANI İLE BU KONUDAKİ BİLGİLERİNİN VE 

TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Özden L.*, Okumuş T.*, Çim MAB. *, Şedele KG. *, Yaman E.*, Bakar MT. **, Hıdıroğlu S.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf   

** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD 

 

Giriş ve Amaç: COVID-19 hastalarında beslenmenin, optimal prognoz için önemli olduğu 

belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, tıp fakültesi faz-1 ve faz-2 öğrencilerinin pandemi 

dönemindeki vitamin-mineral kullanım oranı ve bilgi düzeyini ölçmektir.  

Gereç ve Yöntem: Pandemi dönemi (PD) ve öncesinde (PÖ) vitamin-mineral kullanım oranının 

sosyodemografik bileşenlerle ve bilgi düzeyiyle ilişkisi incelendi. Tanımlayıcı tipteki araştırma 

tıp fakültesi 2020-2021 dönemi faz -1 ve faz-2 öğrencilerine (n=1307) uygulandı, 426 kişiye 

ulaşıldı. Anketler Google Forms ile oluşturuldu. Verilerin analizinde SPSS 22.0 kullanıldı. PÖ ve 

PD’deki vitamin-mineral kullanımı kıyaslanırken McNemar testi; iki bileşen arasındaki ilişkinin 

analizi içinse Chi-Square; Chi-Square varsayımları karşılanmadığında Fisher’s Exact test 

kullanıldı. P<0.05 anlamlı kabul edildi. Etik Kurulu ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayları alındı.  

Bulgular: Geliri 10000 TL’den fazla olanlar PD’de magnezyum (Chi-Square; p=0,021), kalsiyum 

(Fisher’s Exact test; p=0,001), B-9 (Chi-Square; p=0,043) ve C vitaminlerini (Chi-Square; 

p<0,001) sıklıkla kullananlar arasında en yüksek orandadır. Geliri 10000TL’den fazla olanlarda 

PÖ’de C vitaminini ara sıra kullananların %31,8’i (McNemar testi; p=0,035) PD’de sıklıkla 

kullanmaya başlamıştır. Annesi üniversite mezunu olanlar D (Chi-Square; p=0,006) ve C 

vitaminini (Chi-Square; p<0,001) en sık kullananlardır. PD’de, PÖ’ ye kıyasla multivitamin, B9, 

B12, C ve D vitaminleri, demir ve magnezyum kullanımı azalmıştır (McNemar testleri; sırasıyla 

p=0,002, p=0,014, p<0,001, p=0,019, p<0,001, p<0,001, p=0,014).  C vitamini kullanımında 

düşüşle beraber PÖ’de ara sıra kullananların %16,8’i PD’de sıklıkla kullanmaya başlamıştır 

(McNemar testi; p=0,019). Vitamin-mineral kullanımlarındaki başlıca bilgi kaynakları sağlık 

çalışanları, konuyla ilgili eğitimli insanlar (%89,9) ve yazılı basındır (%40,4). Vitamin-mineral 

kullanımında sağlık çalışanları veya konuyla ilgili eğitimli kişilere danışmayanların %22,0’si, 

danışanların %8,2’si vitamin-mineral kullanım miktarını kendisinin belirleyebileceğini 

düşünmektedir (Chi-Square; p=0,003).  

Sonuç: Faz-1 ve faz-2 tıp öğrencilerinin vitamin-mineral kullanım sıklığı PD’de, PÖ’ye göre 

azalmıştır. Vitamin-mineral kullanımında bilgi kaynağını bilinçli seçen bireylerin, bilgi düzeyini 

ölçen sorularda doğru ifadelere daha fazla yöneldiği gözlenmiştir. PD’de vitamin-mineral 

kullanım oranının düşüşünün sebepleri ise daha detaylı araştırılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Vitamin, mineral, besin takviyesi, COVID-19, pandemi 

 

 

 

 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 21. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 

 

-32- 
 

SP 213: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI SOSYO-

EKONOMİK STATÜDEKİ İNSANLARA KARŞI TUTUM VE ÖN YARGILARI 

Varol Y.*, Atalay AE. *, Kaplan DG. *, Laçin N.*, Şengül MF. *, Atabey Ö.*, Akdeniz E.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

 

Giriş ve Amaç: Dünyanın her yerinde hastalar, doktorların sosyoekonomik statüye (SES) bağlı 

ön yargılarıyla yüzleşmektedirler. Hastaların varlıkları, eğitim düzeyleri, yaşadıkları çevreler, 

fiziksel görünüşleri hatta doktorların kendilerini daha nitelikli görmesi tedavide fark 

yaratabilecek ön yargıların sebebi olabiliyor. Bu araştırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(MÜTF) Dönem 1 öğrencilerinin kişisel yaşamlarında SES’e karşı ne kadar ön yargılı olduklarını, 

bunu meslek hayatlarına yansıtma yatkınlıklarını ölçmeyi amaçlar. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 184 MÜTF 1. Sınıf öğrencisine anket dağıtılarak yürütülmüştür. 

28 soruluk anketi planlanan 200 katılımcıdan 184’ü doldurmuştur. Anket 3 bölümden 

oluşmaktadır. Katılımcıların 1. Bölümde sosyo-demografik durumları (3 soru), 2. Bölümde 

SES’e karşı ön yargıları (15 soru) ve 3. Bölümde de SES hakkındaki ön yargıları ile hastalarının 

alacağı sağlık hizmetleri arasındaki ilişki (10 soru) ölçülmüştür. 2 ve 3. Bölümde 5’li likert tipi 

sorular sorulmuştur. Veriler SPSS sürüm 26.0 kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerde Chi-

square, t-testi, Spearman Korelasyonu kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 

olarak alınmıştır. 

Bulgular: Araştırmada kişilerin günlük hayattaki sahip oldukları ön yargılarını gelecekteki 

mesleki hayatlarına yansıtma durumları, ön yargılarının ve tutumlarının sosyoekonomik 

düzeyleriyle bağlantısı saptanmıştır. Ön yargılarını mesleki hayatlarına yansıtma durumu 

anlamlı (p<0.001) bulunurken sosyoekonomik düzeyleriyle anlamlı bir bağ bulunamamıştır. 

Erkek katılımcıların ön yargılarını mesleki hayatlarında yansıtmaya kadınlardan daha yatkın 

oldukları (p=0.034) gözlemlenmiştir. Katılımcılardan %72,8’i muhatap oldukları insanların 

eğitim düzeylerine bağlı olarak düşüncelerinin değiştiğini ifade etmiştir. Buna karşın 

katılımcıların %46,6’sının gördükleri eğitim sürecinden dolayı, kendilerini hastalarından daha 

nitelikli görme eğiliminde oldukları saptanmıştır. Bu iki cevap arasında ise anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (p=0.006). Buna karşın katılımcıların %28,8’i hastanın eğitim düzeyinin tedaviyi 

etkileyeceğini belirtmiştir. 

Sonuç: Araştırmamız sonucunda katılımcıların kişisel hayatlarındaki ön yargı düzeyleri ve 

meslek hayatlarındaki ön yargı eğilimleri arasında bir korelasyon bulunmuştur. Hekim adayları 

için bu sonuçların saptanması ortada dikkat çekilmesi gereken bir sorun olduğuna işaret 

etmektedir. Hastanın sağlığı önceliklidir ve sağlık hizmetleri herhangi bir kriter veya unvandan 

bağımsız olarak en iyi şekilde sağlanmalıdır. Hekim adaylarının eğitim sürecinde bu konudaki 

farkındalığı yükseltmek önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: sosyo-ekonomik statü, tıp fakültesi öğrencileri, ön yargı, doktor, tedavi 
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SP 214: 571 LİSE ÖĞRENCİSİNİN AŞILAR VE AŞILANMA HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ 

Varol Y.* †, Akdıkan Ö.* †, Tuncer OB. *
 

†, Yağcı FS. *
 

†, Ayan O.*, Cöbek Ünalan P** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 

†Araştırmaya eşit katkıda bulunmuştur. 
 

Giriş ve Amaç: Bağışıklama, bireyin hastalıklara karşı duyarlılığının kaldırılması ve/veya 

azaltılmasıdır. Kısa vadede hastalıkları önlemek, uzun vadede ise enfeksiyon hastalıklarını eradike 

etmek hedeflenir. Bu çalışmada geleceğin yetişkini olarak yakın çevrelerinin aşılanma kararlarını 

etkileyecek olan adolesanların aşılanmayla ilgili bilgi ve düşünceleri ile aşı olma kararlarını 

etkileyen sebepleri öğrenmek ve daha sonraki çalışmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma 2020 Kasım ayında planlanmış, etik kurul 

onayından sonra Şubat-Mart 2021’de verisi çevrim içi ortamda toplanmış, Nisan ayında 

raporlanmıştır.  Çalışmada; okul ve dershane WhatsApp grupları aracılığıyla çevrimiçi 571 liseli 

katılımcının yanıtları değerlendirildi. Katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Çevrim içi yöntemle 33 

kapalı uçlu, çoktan seçmeli sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Karşılaştırmalı analizlerde 

kategorik veriler için Chi-square, sürekli değişkenler için t-testi kullanılmıştır. Veriler SPSS 22.0 

programında analiz edilmiştir. Araştırmada istatistiksel anlamlılık sınırı p<0,05 olarak kabul 

edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya 571 lise öğrencisi katılmış olup %48,3’ü daha önce aşılanma hakkında 

bilgilendirildiklerini, %15,6’sı okulda aşılanma hakkında bilgilendirildiklerini, %63,3’ü aşılanmayla 

ilgili bilgilerini internetten edindiğini, %60,9’u aşılanmanın hastalıkları önlemede etkili olduğunu 

belirtirken; 12 kişinin ise (%2,1) “aşılanma ne amaçla yapılır?” sorusuna “bilmiyorum” şeklinde 

cevap verdiği görülmüştür. Anne babaların eğitim düzeyi yükseldikçe katılımcıların “aşılanma 

hastalıkları önlemede etkilidir” düşüncesi artmaktadır (p<0.001). Katılımcıların, yakın çevresinde 

sağlık çalışanı var olma oranı arttıkça, ebeveynleriyle aşılanma hakkında konuşma oranları 

artmakta (p<0.05); daha önce aşılanmayla ilgili bilgilendirilme oranı arttıkça grip aşısı olma sıklığı 

artmaktadır (p=0.003). Lise öğrencilerinin %92,5’i ileride çocuklarına aşı yaptıracaklarını 

belirtmiştir. Daha önce aşılanmayla ilgili bilgilendirilmiş olanlar ile ebeveynleriyle aşılanma 

hakkında konuşmuş olanların, Hepatit C’ye karşı korunmayı sağlayacak bir aşının bulunması 

halinde bunu yaptırmayı kabul etmesi anlamlı biçimde daha fazladır (sırasıyla p=0.002; p=0.005).  

Sonuç: Daha önce aşılanma ile ilgili bilgilendirilmiş olmak adolesanların bundan sonra ortaya 

koyulacak yeni aşıları kabul etmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca anne, baba eğitim düzeyinin 

artması; yakın çevresinde sağlık profesyoneli bulunması; doktorlarının aşılanmayı önermesi ve 

daha önce aşılanma konusunda ebeveynleriyle konuşmuş olmak da aşılanma hakkındaki olumlu 

tutum ve davranışların gelişmesini sağlamaktadır. Bu nedenle sağlık çalışanları adolesanları ve 

ailelerini bu konunun konuşulması için her fırsatta cesaretlendirmelidir.   

Anahtar Kelimeler: Sağlık davranışı, aşı, aşılanma, adolesan sağlığı, karar verme 
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SP 215: UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE EKRAN 

KULLANIMININ KAS İSKELET AĞRILARINA ETKİSİ 

Altaş B.*, Doğan Z.*, Suiçmez M. B.*, Albayrak A. C.*, Ünalan G. P.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD 

Giriş ve Amaç: COVID-19 pandemisi sebebiyle dünya çapında yüz yüze eğitime ara verilmesiyle 

beraber uzaktan eğitim kavramı gündeme gelmiştir. Uzaktan eğitim ve karantina koşulları 

sebebiyle toplumda cep telefonu, bilgisayar, TV gibi ekranların kullanım süreleri artmıştır. Bu 

çalışmanın amacı artan ekran kullanım sürelerinin kas iskelet ağrıları ve sakatlık riski üzerinde 

herhangi bir etkisi olup olmadığını incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini 2021 yılının Mart ve Nisan aylarında İstanbul’da 

yaşayan lise ve üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Ağrı düzeyi ile sakatlık riski ölçülmek 

üzere Örebro Kas İskelet Ağrı Ölçeği’nin valide edilmiş Türkçe versiyonu kullanılmıştır. 

Tanımlayıcı analizler için yüzde ve ortalama, karşılaştırmalı analizler içinde kategorik veriler 

için Ki-kare, sürekli değişkenler için t-testi kullanılmış; istatistiksel anlamlılık sınırı p<0,05 

olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 206 katılımcının 146’sı kadın (%70,87) 60’ı 

erkektir (%29,13). Katılımcıların %7,77’si (n=16) kronik kas iskelet hastalığı olduğunu 

belirtmiştir. Katılımcıların %32,0’ı (n=66) hiç spor yapmadığını ifade etmiştir. Ekran kullanım 

süresinin ortalaması 8,18, standart sapması ise 2,96’dır. En çok ağrı şikâyeti belirtilen bölgeler 

%63,10 (n=133) ile sırt, %55,80 (n=115) ile bel ve %51 (n=105) ile omuz oluşturmaktadır. Sırt 

bölgesi %67,12 ile kadınlarda en çok ağrının hissedildiği anatomik bölge iken erkeklerde en çok 

ağrı hissedilen bölge %55 ile bel olmuştur. Haftalık ağrı şikâyeti ile cinsiyet arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,04). Orta risk grubundaki kişi sayısı ile ağrıdan 

yakınma süresi arasında doğru orantılı ilişki bulunmuştur (LR=0,02). Depresyon hissi ile sakatlık 

düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır (p=0,01). Ekran kullanım süresi ile 

sakatlık riski arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (p=0,96).  

Sonuç: Katılımcıların çoğunluğunun kalıcı sakatlık açısından (n=181, %87,86) düşük risk 

grubunda olduğu görülmüştür. Ekran kullanım süresi ile kas iskelet ağrıları ve sakatlık riski 

arasındaki ilişkiyi incelemek için daha ayrıntılı ve örneklemi daha büyük olan araştırmalara 

ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Bel-boyun ağrıları, ekran kullanım süresi, uzaktan eğitim, öğrenci, sakatlık 

riski 
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29 MAYIS 2021 CUMARTESİ (14.30-16.30) 

HALK SAĞLIĞI GÖZLEMSEL SÖZLÜ SUNUMLAR 
SS201 İSTANBUL’DA BİRİNCİ BASAMAKTA ERİŞKİNLERE YAZILAN REÇETELERDE 

DİKLOFENAK VE PARASETAMOL KULLANIMININ İNCELENMESİ 

SS202 TÜRK TOPLUMUNDA HBA1C VE 25 (OH) D VİTAMİNİ 

KONSANTRASYONLARINDAKİ MEVSİMSEL DEĞİŞİM: PREDİYABET VE DİYABET 

İLE İLİŞKİ 

SS203 BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI, SON 3 AY İÇERİSİNDE DOĞUM YAPMIŞ 

ANNELERİN LOHUSA İZLEMLERİ İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARI 

SS204 3 BOYUTLU TARAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNTERNAL MAKSİLLER 

ARTERİN VOLUMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI 

SS205 UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE BAŞVURAN HASTALARDA 

PROTON POMPA İNHİBİTÖRÜ KULLANIM YAYGINLIĞININ İNCELENMESİ 

SS206 KALP HASTALIĞI TANISINDA DESTEKLEYİCİ YAPAY NÖRAL AĞ MODELİ 

OLUŞTURULMASI 
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SS 201: İSTANBUL’DA BİRİNCİ BASAMAKTA ERİŞKİNLERE YAZILAN REÇETELERDE 

DİKLOFENAK VE PARASETAMOL KULLANIMININ İNCELENMESİ 

Abanoz MN. *, Sıbıç B.*, Pala S.*, Şanlı A.*, Bayram D.**, Aydın V.***, Ataç Ö.****, Akıcı A.**.  

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 

***İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 

****İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Türkiye’de birinci basamak sağlık merkezlerinde en sık reçetelenen analjezik 

ilaçlar sırasıyla diklofenak ve parasetamoldür. Bu ilaçlar akılcı ilaç kullanımı bakımından farklı 

güvenlilik ve uygunluk profilleri sergilemektedir. Bu araştırmada, İstanbul genelinde aile sağlığı 

merkezlerinde erişkin hastalara düzenlenen parasetamol içeren reçeteler (PİR) ve diklofenak 

içeren reçetelerin (DİR) ayrıntılarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu Başkanlığı’ndan onay alındı. İstanbul’da 2016 yılında birinci basamak sağlık kurumlarına 

başvuran yetişkinlere (≥18 yaş) yazılan reçeteler içerisinde ≥1 adet parasetamol ve/veya 

diklofenak içerenler incelendi. Bu reçetelerin sahibi hastaların demografik özellikleri, tanıları 

ve reçetelenen ilaçların ayrıntıları değerlendirildi. Kategorik ve sürekli değişkenlerin analizi için 

sırasıyla Ki-kare ve t-testi kullanıldı. İstatistiksel analizler GraphPad Prism 5.0 programı ile 

yapıldı. P<0,05 anlamlılık değeri olarak kabul edildi.  

Bulgular: Çalışma için parasetamol içeren 280.488, diklofenak içeren 337.934 reçete saptandı 

(reçete başına düşen ilaç sayısı sırasıyla 3,80±2,25 ve 3.90±2,32). Tek tanılı reçeteler 

incelendiğinde, PİR’de en sık karşılaşılan ilk on beş tanı içerisinde on bir tanının solunum yolu 

enfeksiyonları (%47,9) olduğu belirlendi. DİR’ de ise ilk on beş tanı içerisinde sekiz tanının ağrı 

ilişkili (%28,5) olduğu saptandı. Esansiyel hipertansiyon PİR’de en sık karşılaşılan üçüncü 

tanıyken (%6,1) DİR’de ilk sıradaydı (%8,0). DİR’de proton pompa inhibitörü içeren reçete 

yüzdesi de (%18,4), PİR’den (%13,8) anlamlı oranda daha yüksekti (p<0,0001). Antihipertansif 

içeren reçete yüzdesi ise DİR’de (%24,8), PİR’e göre (%22,0) anlamlı derecede fazla idi 

(p<0,0001). 

Sonuç: Diklofenak’a kıyasla parasetamol grubunda belirgin derecede daha fazla üst solunum 

yolu tanılı reçete ile karşılaşılmış olması, parasetamolün enfeksiyona bağlı hastalıklarda 

analjezik/antipiretik amaçlı daha çok tercih edildiğini göstermesi bakımından dikkat 

çekmektedir. Analjezikleri inceleyen bu çalışmada hipertansiyonun üst sıralarda karşılaşılan 

tanı olması, olumsuz ilaç etkileşmelerine ve tanı-tedavi ilişkisinin kurulmasındaki güçlüklere 

işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, parasetamol, diklofenak, ilaç kullanımı, analjezik 
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SS 202: TÜRK TOPLUMUNDA HBA1C VE 25 (OH) D VİTAMİNİ KONSANTRASYONLARINDAKİ 

MEVSİMSEL DEĞİŞİM: PREDİYABET VE DİYABET İLE İLİŞKİ 

Akas R.*, Kılıçarslan AF. *, Çalıkoğlu F.**, Hacışahinoğulları H.**, Kubat Üzüm A.**, Ömer 

B.***, Genç S.***, Dirican A.**** 

*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dönem 5 

**İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve 

Metabolizma Bölümü 

***İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD 

****İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD 

 

Giriş ve Amaç: Bazı metabolik faktörler ve hormonlar mevsimsel ve çevresel faktörlere bağlı 

olarak yıllık değişim gösterme eğilimindedirler. Mevsimsel değişimlerle meydana gelen bazı 

metabolik değişiklikler kan basıncı, kalp hızı; ayrıca serum lipidleri, glikozillenmiş hemoglobin 

(HbA1c), D vitamini, bazı hormon düzeyleri gibi serumda bulunan metabolitlerde de 

gözlenmiştir. Mevsimsel değişimler diyabetli popülasyonda glisemik kontrolü ve HbA1c 

düzeylerini etkilemektedir. Bu değişiklikler; temelinde sıcaklık ve enlem farkına dayalı değişik 

coğrafik bölgelerden kaynaklanmaktadır. D vitamini ise son dönemde insülin direncinde, tip 2 

diyabette, kanserde, immün sistem ve kognitif disfonksiyonlarda ve kemik metabolizmasında 

rol oynadığı gösterilmiş insan metabolizmasını önemli ölçüde etkileyen bir faktördür. Yıl 

içerisinde mevsimler veya aylar arasında HbA1c ve D vitamini seviyelerinin raporlandığı 

çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada İstanbul'da farklı mevsimlerde HbA1c ve serum 25 (OH) 

vitamin D'nin mevsimsel değişimleri araştırılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan 86835 örnek, İstanbul Tıp Fakültesi Elektronik Tıp 

Kayıtları’ndan seçilmiştir. HbA1c ve vitamin D düzeyindeki değişiklikler yaş ve cinsiyete göre 

değerlendirilmiştir. 25 (OH) D seviyeleri LC-MS/MS, HbA1c ise HPLC yöntemleriyle 

ölçülmüştür. Bütün çalışma grubu için aylık ve mevsimsel HbA1c ve 25(OH)D seviyeleri bir 

buçuk yıldaki verinin maksimumu kullanılarak hesaplanmıştır. İstatistiksel analiz ise SPSS v15 

programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Anlamlılık değeri p<0.05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: HbA1c düzeyi kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak düşük (p <0.001) ve yazın, kış 

(p <0.001) ve sonbahar (p = 0.005) mevsimleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek bulunmuştur. 

25 (OH) D ortalaması 28.2 ± 15.5 ng / mL olup, erkekler ve kadınlar arasında fark 

bulunmamıştır. En yüksek D vitamini seviyelerinin yazın, en düşük ise kışın olduğu 

görülmüştür. 

Sonuç: HbA1c ile 25 (OH) D arasındaki ilişki, yıl içindeki sıcaklık farklılıkları ve yaş grupları 

arasında tespit edilmiştir. Beslenme alışkanlıkları, egzersiz ve kronik hastalıkların HbA1c ve D 

vitamini düzeyleri üzerindeki etkisini araştırmak için ileride yapılacak yeni çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Diabetes Mellitus, Vitamin D, mevsimsel değişiklikler, HbA1c, Ramazan 
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SS 203: BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI, SON 3 AY İÇERİSİNDE DOĞUM YAPMIŞ 

ANNELERİN LOHUSA İZLEMLERİ İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARI 

Aksoy A.N*, Yalçın M.O.*, Odabaş M.*, Tınaz N.S*, Düzyol Z.*, Ünalan P.C.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri,  

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı  

 

Giriş ve Amaç: Gebelikte ve doğum sırasındaki sağlık hizmetleri ile doğum sonrasındaki lohusa 

izlemleri, anne ve çocukların sağlık sorunlarının saptanıp iyileştirilmesi açısından önemlidir. 

Lohusa döneminde sık rastlanan Postpartum Depresyon (PPD), birinci basamak sağlık 

kuruluşlarında saptanıp tedavi edilebilmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı toplamda 6 lohusa 

izleminin yapılmasını önermektedir. Çalışmada annelerin lohusa izlemleri ile ilgili 

farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Örneklemi oluşturan Kartal 3 No ’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) kayıtlı, 

araştırma öncesi son 3 ay içinde doğum yapmış annelerle yarı yapılandırılmış görüşme 

yapılmıştır. Annelerin neden ASM’yi tercih ettikleri açık uçlu olarak sorulmuş ve niteliksel 

olarak analiz edilmiştir.  Görüşmelerde annelere ‘’Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Lohusa 

İzlemlerinin Değerlendirilmesi’’ veri formu baz alınarak araştırmacılar tarafından 

oluşturulmuş, maksimum 24 puanlık “Lohusa Takibi Öz Değerlendirme Formu (LTÖDF)” ile 10 

ve üzeri puanın “olası depresyon” kabul edildiği “Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği 

(EPDÖ)” uygulanmıştır. Veriler, IBM SPSS Statistics 20 programında Mann-Whitney U ve Ki-

kare testleriyle değerlendirilmiştir. Anlamlılık değeri p<0.05 kabul edilmiştir. 

Bulgular: Yaş ortalaması 30.0±4.89 olan 24 katılımcıyla çalışılmıştır. Katılımcılarımızın LTÖDF 

puan ortalaması 9.62±6.19, medyanı 9.5’tir. Katılımcılarımızın hamilelik sayısı ortalaması 

1.62±0.49’dur. Annelerin 15’i (%60) birden fazla gebelik geçirmiştir ve yine 15’i (%60) son 

doğumunu sezaryenle yapmıştır. Hiçbir anneye ASM’de EPDÖ uygulanmamıştır. EPDÖ puan 

ortalamaları 8.62±6.42, medyanı 7.0’dır. EPDÖ’ye göre 7 annede olası depresyon saptanmıştır. 

Bu annelerin 5’i (%71,4) birden fazla gebelik geçirmiş ve birden fazla çocuğu olan annelerdir. 

Ancak gebelik ve çocuk sayısı ile olası PPD arasındaki ilişki istatistik olarak anlamlı değildir. 

EPDÖ ve LTÖDF bağımlı değişken olarak baz alındığında bağımsız değişkenlerle aralarında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Annelerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde 

ASM’ye gelme nedenlerinin lohusa izleminden daha çok bebek aşıları için olduğu görülmüştür. 

Sonuç: Yarı yapılandırılmış görüşmelere göre annelerin çoğu gebelik kontrolleri için ASM’ye 

gelmelerine rağmen lohusa izlemlerinden habersizlerdi. Lohusalıkta ASM’ye gelme sebepleri 

çoğunlukla yenidoğan takibiydi. EPDÖ’ye göre olası depresyonlu 7 anne, ASM’de tespit 

edilememişti. 

Anahtar Kelimler: Postpartum, Depresyon, Lohusa, Lohusa İzlemleri, PPD 
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SS 204: 3 BOYUTLU TARAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNTERNAL MAKSİLLER ARTERİN 

VOLUMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI 

Örsçelik A.*, Li X.**, El-Sayed I. H.***, Abla A. A.**, Rubio R. R.**  

* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 5 

** Kalifornia Üniversitesi, San Francisco, Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi ABD 

*** Kalifornia Üniversitesi, San Francisco, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz- Baş Boyun Cerrahisi 

ABD 

 

Giriş ve Amaç: İnternal maksiller arter (IMAX), beyin cerrahisi anatomisindeki en karmaşık ve 

zorlu yapılardan biri olarak kabul edilir. Mevcut öğretim araçlarının büyük çoğunluğu, karmaşık 

nöroanatomik yapıları ve varyasyonları görselleştirmek ve öğrenmek için önemli ölçüde sınırlı 

olduğundan; son zamanlarda nöroanatomi alanında yeni ve ileri teknolojiler ve teknikler ön 

plana çıkmaktadır. Bu çalışma, 3 boyutlu (3D) tarama tekniklerini kullanarak IMAX'in anatomik 

yapısını ve çevresindeki kemikler, sinirler ve kaslarla olan ilişkisini tam olarak tasvir eden 3D 

volumetrik modeller (VM) üretmeyi amaçlamaktadır.  

Gereç ve Yöntem: Mikrocerrahi ve endoskopik yaklaşımlarla infratemporal ve pterygopalatin 

fossayı ortaya çıkarmak için dört kadavra başı diseke edildi. IMAX’in dallarının ve çevresindeki 

yapıların görüntüleri fotogrametri (PGM) ve yapılandırılmış ışık tarama (SLS) teknikleri 

kullanılarak yakalandı. PGM tekniğinde profesyonel kamera kullanarak numunelerin farklı 

yönlerden kesin ve örtüşen fotoğrafları çekildi. Yakalanan bu iki boyutlu fotoğraflar, Agisoft 

Metashape yazılımında dijital olarak 3D modele dönüştürüldü. SLS tekniğinde ise, Artec Space 

Spider 3D tarayıcı kullanarak numunenin yüzey verileri elde edildi ve eş zamanlı olarak bu 

veriler bir bilgisayara aktarılarak Artec Studio 12 yazılımında tam bir 3D modele dönüştürüldü.  

Bulgular: Yüksek çözünürlüklü 1 VM ve yüksek gerçekçi 3 VM için sırasıyla 5 tarama ve 

ortalama her bir model için 155 fotoğraf kullanıldı. Model 1'de, infratemporal fossada IMAX'in 

birinci ve ikinci segmentlerini ve mandibular sinirin dallarını simüle ettik. Model 2, 3 ve 4'te 

sırasıyla lateral orta fossada orta meningeal arter, foramen spinosum, ovale ve rotundum, 

lateral infratemporal fossada IMAX’in pterygoid segmenti ve mandibular sinirin dallarını ve 

pterygopalatin fossada IMAX’in distal pterygopalatine segmentini simüle ettik. 

Sonuç: Ürettiğimiz 3D VM’ler; beyin cerrahlarının prosedürlerini planlamalarına, ameliyat 

sırasında kritik anatomik yapılara zarar vermekten kaçınmalarına ve öğrencilerin IMAX'ın 

nöroanatomisini daha kolay anlamalarına yardımcı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnternal maksiller arter, volümetrik modeller, cerrahi nöroanatomi, 

fotogrametri, yapılandırılmış ışık tarama  
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SS 205: UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE BAŞVURAN HASTALARDA PROTON 

POMPA İNHİBİTÖRÜ KULLANIM YAYGINLIĞININ İNCELENMESİ 

Özdemir B.*, Ön KB. *, Altıner E.*, Sevinç B.** 

*Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 Öğrencisi 

**Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD 

 

Giriş ve Amaç: Proton Pompa İnhibitörleri (PPİ); mide asidi salgısıyla yakın ilişki içerisinde olan 

hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. PPİ’lerin, dünyanın birçok ülkesinde, hastalara en 

çok reçete edilen ilaçlar arasında olduğu ve reçete edilmeksizin de oldukça yaygın kullanıldığı 

daha önceki çalışmalarda da ortaya konmuştur. Bu araştırmada Uşak Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi polikliniklerine başvuran hastalar arasında PPİ kullanım yaygınlığının incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız için Uşak Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay 

alındıktan sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde polikliniklere ayaktan başvuran 103 

hastaya araştırıcılar tarafından yüz yüze soru-cevap şeklinde anket uygulanmıştır. Ankete dahil 

edilecek hastalar rastgele seçilmiştir. Anket uygulanan hastalardan demografik veriler, yandaş 

hastalıklar, düzenli kullanılan ilaçların bilgisi ve PPI kullanan hastalardan kullanımı 

detaylandıran bilgiler alınmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS v22.0 programı kullanılmıştır. 

Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare testi kullanılmıştır. Niceliksel verilerin 

analizinde, normal dağılıma uyan veriler ortalama ±standart sapma şeklinde sunularak 

karşılaştırmada Student T-testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı 48,9±16,3, %41,7 ‘si erkek, %58,3’ü 

kadındı. Katılımcıların %40,8’inin herhangi bir nedenle PPI kullandığı tespit edilmiştir. Bu 

hastaların %51,2’si düzenli olarak PPI kullanmaktaydı. PPI kullanan hastaların %57,1’inin 5 

yıldan uzun süredir ilaç kullandığı tespit edilmiştir. Hastaların %25,6’sının kullanmakta olduğu 

diğer ilaçların istenmeyen etkilerini önlenmesi amacıyla PPI kullandığı tespit edilmiştir. 

Çalışmaya dahil edilen hastalardan 2 veya daha fazla kronik hastalığı olanların PPI kullanım 

oranı %60,3 bulunurken sadece 1 kronik hastalığı olanların PPI kullanım oranı %8,3 

bulunmuştur (p<0.001). Hastaların PPI’ları uygun kullanıp kullanmadıkları incelendiğinde 

%48,8’inin ilacı yanlış şekilde kullandığı tespit edilmiştir.  

Sonuç: Yaptığımız çalışmanın sonucunda hastaneye başvuran hastalar arasında PPI 

kullanımının oldukça sık olduğu tespit edilmiştir. Yine bu hastaların yarısından fazlasının ilacını 

uygun şekilde kullanmadığı anlaşılmıştır. Hastalarımızın ilaç kullanımı konusunda daha fazla 

bilgilendirilmesiyle ilaçların uygunsuz ve gereksiz kullanımı azaltılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Proton Pompa İnhibitörü, uygunsuz ilaç kullanımı, kronik hastalık 
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SS 206: KALP HASTALIĞI TANISINDA DESTEKLEYİCİ YAPAY NÖRAL AĞ MODELİ 

OLUŞTURULMASI 

Doğan MS. *, Aşcı G. ** 

* İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Dönem 4 

**IE School of Human Sciences and Technology, Master of Data Science öğrencisi 

 

Giriş ve Amaç: Kalp hastalıklarının doğru ve kolay tanısı hayati öneme sahip olduğundan pek 

çok araştırmaya konu olmuştur. Bu alanda sağlanacak bir gelişme pek çok yanlış tanının, 

komplikasyonlara neden olacak girişimin ve kaynak israfının önüne geçebilir. Bu yazıda ana 

motivasyonumuz, bilgisayar destekli kalp hastalığı tanısında yardımcı olacak bir metot 

geliştirmektir. 

Gereç ve Yöntem: UCI Cleveland Heart Disease veri seti kullanılarak, kalp hastalığının tahmini 

için KERAS çalışma çerçevesinde farklı şekillerde kurgulanan yapay nöral ağ modelleri (DNN) 

sınandı. Modellerde ana kalp damarlarından herhangi birinde %50’den fazla daralma olan 

hastalar yaş, cinsiyet, angina tarifi, tansiyon, kan kolesterolü, dinlenim elektrokardiyografisi, 

egzersiz anginası, efor elektrokardiyografisi özellikleri girdisiyle tespit edilmeye çalışıldı. 

Oluşturulan en başarılı 4177 parametreli, 5 katmanlı, Tanh ve sigmoid aktivasyon fonksiyonları 

kullanan modelde median squared error (medyan kare hatası) kayıp fonksiyonu, RMSProp 

optimizasyonu, binary accuracy (ikili doğruluk) hedef parametresi kullanıldı. 

Bulgular: Yapılan Pearson analizinde kalp hastalığı riski açısından açlık kan şekeri seviyesi (ρ =-

0.021), serum kolesterol düzeyleri (ρ =-0.098) arasında anlamlı bir ilişki görülmedi. Veri setinde 

non-anginal (ρ = 0.26) ve atipik angina tarifleyen (ρ = 0.27) bireylerin anginal ağrı (ρ =-0.46) 

tarif eden bireylere göre daha fazla kalp hastalığı tanısı aldığı görüldü. Aynı zamanda kalp 

hastalığı riskinin kadın cinsiyetle bilinen literatürün aksine daha ilişkili bulunması veri setinin 

örnekleminin (n = 303) çalışmada bir sınırlılık unsuru olduğunu düşündürdü. 

Sonuçlar: Çalışmada oluşturulan en başarılı model; test kümesinde (n = 61) %93,5 duyarlılık, 

%93,3 özgüllük gösterdi. Geliştirilen modelin aynı veri setini kullanan diğer çalışmalara göre 

benzer doğruluk oranında, daha dengeli duyarlılık ve özgüllük gösterdiği görüldü. Ancak daha 

güvenilir bir modelin geliştirilmesi daha büyük bir veri sağlanmasıyla mümkün olabilir. Böyle 

bir model, doktorlara tanıda yardımcı olabilir ve hastane maliyetlerini düşürmek amacıyla 

kliniklerde kalp hastalığı riskini öngörmek için kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: makine öğrenimi, kalp hastalıkları, tahmin sistemleri, bilgisayar destekli 

tanı 
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29 MAYIS 2021 CUMARTESİ (17.00-17.45) 

DENEYSEL SÖZLÜ SUNUMLAR* 
   DS201 DEĞİŞEN NÖTROFİL MİKTARININ KOLESTEROL SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

DS202 SIÇANDA AEROBİK, REZİSTANS VE KOMBİNE EGZERSİZİN VASKÜLER DEMANSI 

TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

DS203 CERRAHİ MENOPOZ SONRASINDA ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI 

OLUŞTURULAN SIÇANLARDA SALİSİLİK ASİT TEDAVİSİNİN OLASI İYİLEŞTİRİCİ 

ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

*BU OTURUMDA SUNULACAK ARAŞTIRMALAR ARASINDAN SADECE 1.OLAN GRUP AÇIKLANACAKTIR 

VE BU OTURUMDA YARIŞAN ARAŞTIRMACILARA ÖDÜL VERİLMEYECEKTİR. 
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DS 201: DEĞİŞEN NÖTROFİL MİKTARININ KOLESTEROL SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Akgöl NB. *, Fil İA. *, Karaeminoğulları EB. *, Özekici HN. *, Altınoluk T.**, Sevim M.**, Yeğen 

BÇ. **, Yıldırım A.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD 

 

Giriş ve Amaç: Yüksek kolesterolün mikrodamarlarda inflamasyona yol açtığı ve dolaşımdaki 

nötrofil sayısını artırdığı bilinmektedir. Ancak nötrofil sayısındaki dalgalanmaların serum 

lipitlerine etkisini doğrudan gösteren bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışmada nötrofili 

veya nötropeni oluşturulan farelerde serum kolesterol seviyesinin ölçülmesi, nötrofil ve 

kolesterol ilişkisinin fizyolojik mekanizmasının araştırılması amaçlanmıştır.  

 

Gereç ve Yöntem: 9-12 haftalık C57Bl/6J dişi ve erkek fareler; 1) nötropeni oluşturulan anti-

nötrofil serum (ANS) grubu, 2) ANS taşıyıcısı alan kontrol grubu, 3) nötrofili oluşturulan 

lenograstim (Granocyte®) grubu, 4) lenograstim taşıyıcısı alan kontrol grubu olarak 4 gruba 

ayrıldı. Her grupta normal diyet (ND, standart yem) veya yüksek kolesterollü diyetle (YKD, 

kütlece %4 kolesterol) beslenen alt gruplar oluşturuldu. 1 ve 2 numaralı gruplar 27. gün ANS 

veya kontrol enjeksiyonunu takiben 28. gün sakrifiye edildi. 3 ve 4 numaralı gruplar 24., 25., 

26. ve 27. günlerde lenograstim veya kontrol enjeksiyonunu takiben 28. gün sakrifiye edildi. 

Tüm grupların haftalık lökosit, nötrofil ve kolesterol ölçümü yapıldı; sakrifikasyon öncesinde 

intravital mikroskopide lökosit davranışları (yuvarlanma, duraklama, adezyon) in vivo olarak 

incelendi ve uygun mikrodamar görüntüleri kaydedildi. Kardiyak ponksiyonla sakrifiye edilen 

farelerin aort, karaciğer, kan, serum örnekleri biyokimyasal ve histopatolojik testler yapılmak 

üzere uygun koşullarda saklandı. Veriler bağımlı gruplar t-testi ve iki yönlü ANOVA 

uygulanarak analiz edildi, p<0.05 anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: İki diyet grubunda da erkek farelerde nötropeni öncesine göre anlamlı kolesterol 

artışı görüldü (Erkek ND için p=0.0447, erkek YKD için p=0.0336). Lenograstim uygulanan 

gruplarda; her iki diyet grubunda hem dişi hem erkek farelerin kolesterol seviyelerinin, kontrol 

grubundaki farelere göre fazlalığı anlamlı saptandı (Dişi ND için p=0.0339, erkek ND için 

p=0.0480; dişi YKD için p=0.0256, erkek YKD için p=0.0484). 

 

Sonuç: Nötropeniye yanıt olarak erkek farelerde kolesterol seviyelerinin yükseldiği görülürken, 

nötrofiliye yanıt olarak hem dişi hem erkek farelerde kolesterol seviyelerinin yükseldiği 

görülmektedir. Bu sonuç, değişen nötrofil miktarının kan kolesterol seviyesine doğrudan etkisi 

olduğunu düşündürmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kolesterol, nötrofili, nötropeni 
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DS 202: SIÇANDA AEROBİK, REZİSTANS VE KOMBİNE EGZERSİZİN VASKÜLER DEMANSI 

TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Karaşahin E. *, Öztürk S. *, Aydil S. *, Koşar FE. *, Oruç F. *, Ökten O. ***, Koyuncuoğlu T. ***, 

Şener D. **, Kasımay Çakır Ö. *** 

* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 Öğrencileri 

** Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

*** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

Giriş ve Amaç: Vasküler Demans (VaD), damar sisteminin tıkanması veya zarar görmesinden 

dolayı bilişsel fonksiyonlarda azalmayla seyreder. Literatürde kronik egzersizin kognitif 

fonksiyonu iyileştirici etkisi gösterilmiştir. Bu çalışmada aerobik (AE), rezistans (RE) ve kombine 

(KE) egzersizlerin overiyektomi uygulanmış̧ dişi sıçanlarda unilateral karotid oklüzyonu sonucu 

oluşturulan VaD’dan olası koruyucu etkisi ve altta yatan mekanizmaların araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Sekiz aylık, 200-300 g ağırlığında dişi Sprague Dawley sıçanlar (n=38) 

yalancı-opere, overiyektomi ve VaD olarak 3 ana gruba ayrılmış, ardından VaD grubu sedanter, 

AE, RE, KE alt gruplarına ayrılmıştır (n=6). Yalancı-opere grup hariç sıçanlara overiyektomi 

uygulanmış, derlenme sonrasında unilateral karotis kommünis ligasyonu yöntemiyle VaD 

modeli oluşturulmuştur. Öncesinde ve sonrasında bir hafta boyunca pupilla ışık refleksi testiyle 

incelenmişlerdir. Egzersizler altı hafta boyunca, haftada 3 gün, birer saat olarak uygulanmıştır. 

AE modeli yüzme egzersizlerinden; RE modeli dikey olarak ağırlıkla tırmanma periyodundan; 

KE modeli haftada 3 gün, dönüşümlü olmak üzere AE ve RE uygulamalarından oluşmaktadır. 

Bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi amacıyla obje tanıma testi, mekânsal hafızayı 

değerlendirmek amacıyla Y maze, anksiyete düzeyini belirlemek için delikli levha ve 

yükseltilmiş̧ artı labirenti uygulanmıştır. Dekapitasyon sonrası beyin dokusunda 

miyeloperoksidaz, süperoksit dismutaz ve katalaz aktivitesi, malondialdehit ve glutatyon 

ölçümleri ve histopatolojik değerlendirmeler yapılmıştır. Analizlerde GraphPad Prism ile t test, 

tek yönlü ANOVA ve Tukey-Kramer testi kullanılmıştır. p<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Bilişsel fonksiyon; VaD oluşturulmuş sedanter grupta yalancı-opere gruba göre 

azalmış, tüm egzersiz gruplarında artmıştır (p<0.05-0.01). Sedanter grupta artan şahlanma 

sayısı ve geçilen kare sayısı KE ile azalmıştır (p<0.05-0.01). Miyeloperoksidaz aktivitesi AE ve 

RE gruplarında azalmıştır (p<0.05-0.001). Antioksidanlardan katalaz RE, süperoksit dismutaz 

AE, glutatyon KE gruplarında yükselmiştir (p<0.05-0.001). Sedanter grupta artan hipokampal 

histolojik hasar, tüm egzersiz gruplarında hafifleşmiştir (p<0.001). 

Sonuç: AE, RE ve KE; VaD oluşturulan koşullarda bilişsel fonksiyonu arttırmış ve histolojik 

hasarı hafifletmiştir. AE ve RE inflamatuvar süreci baskılamış, farklı egzersiz tipleri farklı 

antioksidan kapasitelerini arttırmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Aerobik Egzersiz, Rezistans Egzersiz, Kombine Egzersiz, Vasküler Demans, 

Bilişsel Fonksiyon 
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DS 203: CERRAHİ MENOPOZ SONRASINDA ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI 

OLUŞTURULAN SIÇANLARDA SALİSİLİK ASİT TEDAVİSİNİN OLASI İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Kıroğlu Uzun S. *, Koyuncuoğlu T. *, Bayındır N. **†, Karakuş İS. **†, Taşçı ME. **†, 

Saraçoğlu BM. **†, Çatal S. **†, Aydın B. ***, Erzik C. ****, Ercan F. *****, Yıldırım A. *, 

Yeğen B.,     * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, ** Marmara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dönem 3, ***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik ABD, **** Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ABD, ***** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Histoloji ve Embriyoloji ABD 

†Yazarlar araştırmaya eş katkıda bulunmuşlardır.  

Giriş ve Amaç: Yağlı karaciğer hastalığı sık rastlanan sağlık sorunlarındandır. Postmenopozal 

dönemde östrojenin etkilerinin kaybolmasıyla hastalığın insidansı artmaktadır. Çalışmalarla; 

overektomiye sekonder geliştirilen fare cerrahi menopoz modelinde glukokortikoid 

seviyelerinin arttığı, böylelikle metabolik sendrom ve steatozun ilerlediği gösterilmiştir. 

Glukokortikoidler etkilerini; hepatik ve adipoz dokuda yer alan 11-beta hidroksisteroid 

dehidrogenaz tip1 (11β-HSD1) ve tip2 (11β-HSD2) enzimleri üzerinden göstermektedir. 11β-

HSD1 aşırı ekspresyonunun görüldüğü transgenik farelerde adipoz dokuda glukokortikoid 

düzeylerinde ve karaciğer yağlanmasında artış gözlemlenmiştir. Sonucunda 11β-HSD1 

aktivitesinin azalması; hastalığa karşı koruyucu olabileceğini düşündürmüştür. Çalışmamızda; 

sıçanlarda bilateral overektomiyle oluşturulan menopoz modelinde, alkol tüketimi 

varlığında/yokluğunda salisilatın olası iyileştirici etkilerini araştırmayı, olası etkisinde 11β-

HSD1 enzim inhibisyonunun aracılığını göstermeyi hedefledik.  

Gereç ve Yöntem: Hayvanlar; 1) Overektomi (OVX), 2) OVX+Asetil Salisilik Asit (ASA), 3) 

OVX+Etanol, 4) OVX+Etanol+ASA olmak üzere gruplara ayrılmıştır. İlk gruba 8 hafta içme suyu 

verilirken diğer gruplara 2 haftalık derlenme süresi sonrasında 6 hafta içme suyunda sırasıyla; 

ASA, Etanol, ASA+Etanol tedavisi verilmiştir. 8. Haftanın sonunda gruplar dekapite edilmiş, 

karaciğer dokuları toplanmıştır. Karaciğer ağırlığının vücut ağırlığına bölünmesiyle  karaciğer 

indeksi bulunmuştur. Serumda aspartat amino transaminaz (AST), alanin amino transaminaz 

(ALT), alkalen fosfataz (ALP), glukoz, albümin, total kolesterol (TC), trigliserid (TG), yüksek 

yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL), çok düşük yoğunluklu 

lipoprotein (VLDL) düzeyleri ölçülmüştür. Karaciğer dokularında MDA, MPO, GSH düzeyleri 

çalışılmıştır. Western Blot analizlerle karaciğerde 11β-HSD1 düzeyleri incelenmiştir. 

Bulgular: Karaciğer indeksinde; OVX+Etanol+ASA grubunda OVX+Etanol’e göre anlamlı 

düzeyde düşüklük saptanmıştır (p<0,05). ALT düzeyleri OVX+Etanol+ASA grubunda 

OVX+Etanol’e göre anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p<0,05). MDA ve MPO aktivitesi 

OVX+Etanol+ASA grubunda OVX+Etanol’e göre düşük saptanmıştır (p<0,05). GSH düzeylerinde 

gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05). Western Blot analizi; ASA tedavisi 

alan gruplarda 11β-HSD1 düzeylerinin anlamlı düzeyde azaldığını göstermiştir. 

Sonuçlar: ASA verilen grupta karaciğer fonksiyonlarında biyokimya sonuçlarıyla, antioksidan 

ve antienflamatuar yönde iyileşme olduğunu gösterilmiştir. Çalışmamız, ASA’nın 11β-HSD1 

üzerinden kortizol metabolizmasını etkileyerek karaciğer steatozunu yavaşlatabileceğini 

düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: yağlı karaciğer, menopoz, glukokortikoid, aspirin, 11β-HSD 
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TP 301: MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ETİK İKİLEMLERE BAKIŞI 

Üzrek A.*, Merter A.*, Hayır EB. *, Söyleyici FO. *, Yalçın HD. *, Akgüneş M.*, Akdeniz E.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  

 

Giriş ve Amaç: Doktorların, ahlaki değerlerini sınayan kararlar vermeleri gereken durumlarda 

kalabileceklerini biliyoruz. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi 1. Sınıf öğrencilerinin etik 

ikilemlere verdikleri cevaplarla bazı etik kuramlara yakınlıkları, verilen metinlerde yer alan 

senaryolara katılım şekilleri ve yaptıkları seçimlerden etkilenen bireyler arasındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine anonim anket 

uygulama yöntemini kullandık. Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 3 demografik 

ve 4 likert soru, ikinci bölüm ise metne dayalı 7 çoktan seçmeli soru içermektedir. Verilerin 

analizinde Ki-kare testi kullanılmış olup anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Elde 

edilen veriler SPSS programı ile analiz edilip incelenmiştir. 

Bulgular: Araştırmada 139 kişiden geri dönüt alınabilmiştir. Katılanların %40,3’ü (n=56) erkek, 

%59,7’si (n=83) kadındır. Anketimizde verilen senaryoların ilkinde, hemen hemen büyük bir 

çoğunluk beş kişiyi kurtarmak için bir kişiyi feda ederek kolu çekerken; ikinci senaryoda ise 

çoğunluk denecek sayıda kişi, treni durdurabilecek şişman adamı köprüden atma 

düşüncesinden kaçınmış, yani beş kişinin ölümünü izlemiştir (p<0.001). Verilen senaryoların 

bir diğerinde çoğunluk denecek sayıda kişi, şişman adamı, köprüden atma düşüncesinden 

kaçınmış, ancak Adolf Hitler’i köprüden atmaktan çekinmemiştir (p=0.006). Yine büyük bir 

çoğunluk beş kişiyi kurtarmak için bir kişiyi feda ederek kolu çekerken (%67,6) akla tıbbi etiği 

getiren ikinci senaryoda organ naklini bekleyen beş hastayı kurtarmak için bir kişinin 

hastanede ölümüne izin vermemişlerdir (%85,6). Beş kişiyi kurtarmak adına kolu çekerek bir 

kişiyi feda eden arkadaşlarımızın bu ifadenin teorik/sözel karşılığı olan toplumsal faydacı 

ideolojiyle bir bağlantısı saptanamamıştır (p=0.296). 

Sonuç: Araştırmamızda elde edilen bulgulara göre, bireylerin seçimlerinin sonucu aynı olsa da 

katılım şeklinin aktif (şişman adamı itmek) / pasif (kolu çekmek) oluşu seçimlerini etkilemiştir. 

Seçimlerden etkilenen bireylerin katılımcıların seçimleri üzerinde etkili olduğu 

gözlemlenmiştir. Katılımcıların tren ve organ nakli ikileminde seçimlerinin farklı olduğu 

gözlemlenmiştir. Katılımcıların etik kuramlara yaklaşımıyla ikilemlere verdikleri cevaplar 

arasında bir bağlantı saptanamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etik, tren ikilemi, etik ikilemler, organ nakli ikilemi 
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TP 302: 18-20 YAŞ ARALIĞINDAKİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 

KARŞI PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞİŞEN BAKIŞ AÇILARI 

Kula B.*, Baş YZ. *, Pamukbasanoğlu E.*, Kaklıkkaya Y.**, Maden S.*, Gök MA. * Akdeniz 

E.*** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf  

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf 

***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Pandemi süreci, dikkatlerin sağlık çalışanlarının üzerine toplanmasına neden 

olmuştur. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin COVID-19 

pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına karşı değişen bakış açılarının ve davranışlarının 

değişkenlere göre değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine 32 soruluk bir anket 

uygulandı (1 açık uçlu, 5 çoktan seçmeli, 26 likert soru olmak üzere). Toplamda 180 geri dönüt 

alındı. Veriler IBM SPSS v22.0 programında frekans ve ortalama olarak değerlendirildi. 

Bağımsız örneklemlerde Mann-Whitney U testi, bağımlı örneklemlerde Wilcoxon Matched-

Pair testi, tek örneklemlerde Wilcoxon Signed Rank testi kullanılmıştır. p<0.05 değeri anlamlı 

olarak kabul edilmiştir.  

Bulgular: 180 kişiden geri dönüt alınmıştır. Katılımcıların %62,8’i kadın (n=113) %36,1’i erkektir 

(n=65); %1,1’i (n=2) cinsiyet belirtmemiştir. Katılımcıların %19,4’ü COVID-19 geçirmiştir. 

COVID-19 geçirenlerin geçirmeyenlere göre sağlık çalışanlarına bakış açısındaki değişimde 

anlamlı bir fark gözlenmemiştir (Mann-Whitney U, p=0.823, r=0.016). Ailesinde sağlık çalışanı 

bulunanlar, semptom bildirimi vb. konularda sağlık çalışanlarına sağlanan imkanları ailesinde 

sağlık çalışanı bulunmayanlara göre daha yetersiz bulmuştur (Mann-Whitney U, p=0.015, 

r=0.18). Katılımcıların %62’sinin (n=113) pandemi sonrasında sağlık çalışanlarının çalışma 

koşulları ile ilgili bilgi seviyeleri artmıştır (Wilcoxon Matched Pair, p=0.00, r=0.56). 

Katılımcıların sağlık çalışanlarına psikolojik destek sağlamak vb. davranışlarının, pandemi 

öncesine kıyasla olumlu yönde değiştiği tespit edilmiştir (Wilcoxon Signed Rank, p=0.00). 

Ailesinde sağlık çalışanı bulunanların sağlık çalışanlarının çalışma koşullarıyla ilgili bilgi 

seviyesinde; ailesinde sağlık çalışanı bulunmayanlara göre pandemi öncesine kıyasla daha fazla 

artış olduğu görülmüştür (Mann-Whitney U, p=0.001, r=0.24). Kadınların pandemi sürecinde 

sağlık çalışanlarına çeşitli ortamlarda verdiği desteğin erkeklere göre daha fazla olduğu 

görülmüştür (Mann-Whitney U, p=0.034, r=0.15).  

Sonuç: Bu çalışmayla pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına olan bakış açısında olumlu yönde 

bir değişim olduğu saptanmış olup, bu durumun sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve 

hakları konusunda farkındalığı arttırdığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, Pandemi, COVID-19, Bakış Açısı 

 

 

 



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 21. Ulusal Tıp Öğrencileri Kongresi 

 

-49- 
 

TP 303: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN TIPTA YAPAY 

ZEKANIN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Beyoğlu AT. *, Tekşen E. *, Kösa Z.*, Türkgülü AN. *, Hotmanoğlu AC. *, Sayan K.*, İnanıcı SY. 

** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1  

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

 

Giriş ve Amaç: Yapay zekâ, bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli 

faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Yapay zekâ hayatımızın 

pek çok alanında olduğu gibi tıp alanında da çığır açmaktadır. Bu araştırmada Marmara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin yapay zekanın tıpta kullanımına ilişkin 

görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Veriler literatür desteğiyle hazırlanan anket formu üzerinden Google Forms 

aracılığıyla toplanmıştır. Anket; 3 açık uçlu, 9 5’li likert ölçek, 28 çoktan seçmeli ve 4 onay 

kutulu tipte toplam 44 soru içermektedir. Veriler IBM SPSS 26.0 programı ile analiz edilmiş; 

frekans ve ortalama değerleri açısından incelenmiştir. Verilere Pearson Chi-Square, Fischer’s 

Exact testleri uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak alınmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya katılan 164 katılımcının %56,1’i (n=92) kadın, %43,9’u (n=72) erkektir. Yaş 

ortalaması 19.02’dir (SS=0.953). Yapay zekâ hakkındaki gelişmeleri sıklıkla takip etme oranı 

%9,1’dir ve bu olgu erkeklerle bağlantılıdır (p=0,036). Yapay zekâ uygulamaları derslerinin tıp 

müfredatında bulunmasını öğrencilerin %72’si desteklemiştir. Katılımcıların %36’sı tıpta yapay 

zekanın en etkin olduğu alanın nöroloji olduğunu düşünürken %33,5 fikri olmadığını 

belirtmiştir. Katılımcıların %72’si tıbbi ikilem durumunda yapay zekâ yerine hekimi tercih 

edeceklerini belirtmiştir. Tıp alanında yapay zekanın baskın hale gelmesini erkekler daha etik 

bulmaktadır (p=0,004). Katılımcıların %78,7’si yapay zekanın geleceğin sağlık sisteminin en 

önemli bileşenlerinden olacağını düşünmektedir. Tıp kariyerinde yapay zekaya yönelik 

çalışmalar yapan kurumlarda rol alma isteği kadınlarla ve yapay zekâ hakkındaki gelişmeleri 

takip edenlerle ilişkilidir (p=0,025; p=0,021).  

Sonuç: Katılımcılar, yapay zekanın tıp eğitiminde yaygınlaşması gerektiğini ve tıptaki 

kullanımının hekimlerin üretkenliğini artıracağını düşünmektedir fakat beraberinde bazı 

endişeler duymaktadır. Katılımcılar gelecekte yapay zekanın sağlık alanında önemli bir bileşen 

olacağını düşünmekte ve kariyer planlarında bu faktörü göz önünde bulundurmaktadır. 

Katılımcıların yapay zekâ hakkındaki ilgi ve bilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir. Bu 

bulgular doğrultusunda tıp müfredatında yapay zekâ uygulamaları ve etiği derslerinin yer 

almasına dair birtakım revizyonlara ihtiyaç olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, tıp, tıp öğrencileri  
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TP 304: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDEKİ PSİKOLOJİK DURUMLARI 

Ömerağa D.*, Yatağan Ö.*, Akçalı D.*, Erdoğan MZ. *, Laouar SM. *, Mutlu- Altundağ E.** 

*Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 1.Sınıf öğrencileri 

**Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD 

 

Giriş ve Amaç: COVID-19 pandemi haline gelen SARS-CoV 2 kaynaklı bir hastalıktır. Okulların 

birçoğu dünyadan izole olunan çevrim içi ders sistemine geçiş yapmıştır. Bu, tıp öğrencilerinin 

zihinsel ve bedensel sağlık açısından işini çok daha zor hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinin COVID-19 pandemisi 

dönemindeki psikolojik durumlarını belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya katılım için DAÜ’ den ilk üç yıl tıp fakültesi öğrencileri 

davet edilmiştir. Çevrim içi anket, Kessler-10 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği ve araştırma ekibimiz 

tarafından hazırlanan sorular da dahil olmak üzere 21 sorudan oluşmaktadır. Çalışmamız 4 ay 

sürmüştür (Aralık 2020' de başlayıp Nisan 2021' de sona ermiştir). Toplanan veriler üstünde 

SPSS’ in 26. versiyonunda Bağımsız Örneklem T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi 

kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan testlerde anlamlılık değeri 0,05 olarak alınmıştır.  

Bulgular: 151 öğrenci içerisinde 112 öğrencinin katılımıyla %74,2 cevap oranına ulaşılmıştır. 

Katılımcıların %28’i birinci, %28’i ikinci ve %44'ü üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. 

Katılımcıların ortalama yaşı 20.4 ± 1,4 olarak saptanmıştır. Cinsiyet dağılımına bakıldığında 

katılımcıların %64’ü kadın ve %36’sı erkek olarak tespit edilmiştir. Yapılan Kessler-10 Testi 

sonucunda ortalama psikolojik sıkıntı puanı 50 üzerinden 27,1 ± 6,8 olarak orta düzeyde strese 

işaret etmektedir. Kadın ve erkeklerin Kessler-10 Testi puanları arasında Bağımsız Örneklem T-

Testi kullanılarak istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Kadınlarda ortalama 

Kessler-10 Test puanının (28.92 ± 6.152) erkeklerden (22.60 ± 5.595) daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir (p = 0.01). Tıp fakültesi öğrencilerinin 1, 2 ve 3. sınıflarının Kessler-10 puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p = 0.344). 

Sonuç: Sonuçlar tıp fakültesi öğrencilerinde orta derecede stres olduğunu göstermektedir. 

Stresin zihinsel ve bedensel etkilerini en aza indirgemek ve stres yönetimi farkındalığını 

arttırmak için pandemi boyunca stresle başa çıkma yöntemleri ile ilgili daha fazla çevrimiçi 

sempozyumlar düzenlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Tıp Öğrencileri, Psikoloji, Stres, Pandemi 
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TP 305: VİDEO OYUNLARI OYNAYAN VE OYNAMAYAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP 

FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  

Şükürov T.*, Subaşı MM.*, Bancar SN.*, Yüksel B.*, Kubat T.*, Çetin AE. *, Akdeniz E.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri 

**Marmara Üniveresitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı  

 

Giriş ve Amaç: Video oyunlarının kişilik üzerindeki etkilerine dair birçok bulgu saptanırken, 

bağımlılık ve saldırganlıkla ilişkisi olduğu yönünde de çalışmalar mevcut. İlaveten bazı oyun 

türlerinin daha fazla bağımlılık yaratma potansiyelinin olduğuna dair araştırmalar var. Dahası 

bulgular oyun hacmi-genel uyku kalitesi negatif ilişkisini desteklemektedir. Ayrıca video oyunu 

oynayanlarda alkol, tütün kullanımına eğilim saptanmıştır. Bu bağlamda; çalışmamızda video 

oyunları oynayan ve oynamayanların kişilik farklılıklarını gözlemlemek, video oyunlarının 

günlük yaşam alışkanlıklarına etkisini belirlemek hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi 2020-2021 yılı 1. Sınıf öğrencilerine; 50 soru, 5 alt 

boyuttan oluşan Beş Faktör Kişilik testi ve 12 soru, 2 alt boyut içeren Eysenck Kişilik testini 

barındıran 85 soruluk anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 27.0 Programıyla analiz edilerek sıklık 

ve çapraz tabloları incelenmiş, karşılaştırmalı analizlerle Chi-square, Bağımsız t-testi, Mann-

Whitney U, Two-Way Anova testleri uygulanmıştır. p<0,05 değeri anlamlı kabul edilmiştir.  

Bulgular: Katılımcıların %56’sı (n=96) kadın, %44’ü (n=75) erkektir. Kadınların %19,8’i, 

erkeklerin %81,3’ü oyun oynamaktadır. Video oyunları oynayanlar ve oynamayanlar arasında 

yalan söyleme (p<0,001; etki büyüklüğü=0,303), duygusal-dengelilik (p<0,001; etki 

büyüklüğü=0,552) bakımından anlamlılık saptanırken sorumluluk, zekâ-hayal gücü, uyumluluk, 

dışa dönüklük, psikotisizm alt boyutlarında anlamlılık saptanamadı (p>0,05). Kadınlarda yalan 

söyleme daha fazlayken (p=0,001), erkeklerde duygusal-dengelilik daha yüksek düzeyde 

görüldü (p=0,024). Ayrıca video oyunlarının uyku kalitesine etkisinin olmadığı saptandı 

(p=0,162). Haftalık oynanan oyun saati ve bahsedilen kişilik özellikleri arasında zayıf 

korelasyon olduğu belirlendi. Ayrıca video oyunlarının sigara (p<0,001; etki büyüklüğü=0,262), 

alkol (p=0,01; etki büyüklüğü=0,198) kullanımını artırdığı gözlemlendi. Aksiyon, simülasyon, 

role-playing, strateji oyunları içerisinde sadece aksiyon oyun türünün sorumluluk üzerine 

etkisinde anlamlılık bulundu (p=0,014). 

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre oyunun sigara, alkol tüketimi üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunmasına rağmen etki büyüklüklerine bakıldığında zayıf-orta etki bulunduğu görülüyor. 

Oyun oynayan-oynamayanlar arasında yalan söyleme, duygusal-dengelilik bakımından 

bulunan anlamlılığınsa oyunun etkisinden değil cinsiyet faktöründen kaynaklandığı saptandı. 

Çalışmada karşılaştırılmak istenen kişilik özellikleri için soru sayısı kısıtlı olduğundan daha 

ayrıntılı bir anketle daha güvenilir sonuçlar bulunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Uyku Kalitesi, Bağımlılık 
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TP 306: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜRTAJ HAKKI 

VE ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ  

Akıncı B.*, Baysu D.*, Gökkaya FN. *, İnce AS.*, Suluk AA. *, Öztürk S.*, İnanıcı SY. ** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Kürtaj uzun yıllardır tıp, etik, din ve hukuk gibi birçok alanda tartışılan bir 

konudur. Kürtaja bakış açısı dini görüş, kültürel özellikler, sosyoekonomik durum ve daha 

birçok faktörden etkilenebilmektedir ve dünyanın çeşitli yerlerinde konuyla ilgili farklı yasal 

düzenlemeler bulunmaktadır. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. sınıf 

öğrencilerinin kürtaja bakış açısı ve bunu etkileyebilecek faktörlerin incelenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: MÜTF 2020-2021 yılı 1. sınıf öğrencilerine; 9 çok seçenekli, 7 likert, 1 iki 

seçenekli ve 1 açık uçlu tipte olmak üzere 18 soruluk anket uygulandı. Veriler SPSS 26.0 

programı kullanılarak analiz edildi. Frekans ve çapraz tablo değerleri incelendi, karşılaştırmalı 

analizlerde Ki-kare testi uygulandı. p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Ankete %50,8’i (n=91) erkek, %49,2’si (n=88) kadın olmak üzere 179 kişi katıldı. 

Katılımcıların 6 farklı durumda kürtaja bakış açısı incelendiğinde, annenin hayatının tehlikeye 

girecek olması durumunda kürtajı etik bulma oranı en yüksekken (%84,9) maddi yetersizlik 

durumunda bu oran en düşük (%39,1) bulundu. Katılımcıların dini/spiritüel görüşü ve kürtaja 

bakış açısı incelendiğinde annenin hayatının tehlikeye girecek olmasında (p=0,116) ve tecavüz 

sonucunda oluşacak gebeliklerde (p=0,249) dini/spiritüel görüşe sahip olanlarla olmayanlar 

arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Bunlara ek olarak, ceninin yaşama hakkına sahip 

olduğunu düşünen katılımcıların gelecekteki olası bir kürtaj operasyonunu gerçekleştirme 

kararına daha çekingen yaklaştıkları saptandı (p<0,001). 

Sonuç: Araştırma sonuçlarına bakıldığında katılımcıların kürtaja bakış açısının kürtajın 

sebeplerine göre değişiklikler gösterdiği, bu bakış açısını etkileyebilecek en önemli 

faktörlerden biri olan dini/spiritüel görüşün bile bazı durumlar için kürtaj etiği hakkındaki 

görüşlerde bir fark yaratmadığı tespit edildi. Ceninin yaşama hakkı olduğunu düşünenlere 

bakıldığında ise beklenildiği gibi gelecekte muhtemel bir kürtaj operasyondan çekindikleri 

tespit edildi. 

Anahtar kelimeler: kürtaj, etik, din   
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TP 307: COVID-19 PANDEMIC; PERSPECTIVES OF PRECLINICAL MEDICAL STUDENTS AND 

EFFECTS ON THEIR LIFESTYLES 

Mısırlı A.*, Kısaçam D.*, Ersözlüoğlu E.*, Becer G.*, Kardaş SN.*, Yılmaz N.** 

*Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine, First Year Students. 

**Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine, Internal 

Medicine/Gastroenterology, Famagusta TRNC. 

 

Introduction and Aim: Covid-19, has appeared in Wuhan in December 2019. It has become an 

epidemic, leading to the transition to online education in medical schools, and students have 

been affected in some way by the pandemic. This study aimed to investigate perspectives of 

Eastern Mediterranean University (EMU) preclinical medical students on Covid-19 and its 

effects on their lives.  

 

Materials and Method: EMU year 1st,2nd, and 3rd students (N=154) were included in the 

voluntary cross-sectional survey. The questionnaire consisted of 24 questions in English and 

Turkish investigating "sociodemographic features", "perspective" and "lifestyles"; shared with 

the participants via Google Forms and Microsoft Teams with the "consent form"; x2 test was 

applied, SPSS-26.0 was used for analysis lifestyles. 

 

Results: The sample size was 109(response rate is 99% in the sample calculated with 95 CI) 

with 64.2% females and 35.8% males (x2, p=0.0045) with a mean age of 20±1.4, 9.2%(n=10) 

of the students had the Covid-19 virus and 30%(n=3) had their first symptom as headache. 

Staying at home 59%(n=64) was the best prevention method, while 74.3%(n=81) didn’t find 

daily Covid-19 data reliable. The biggest concern about Covid-19 among students is their 

family and their own health with 48.6%(n=53). 68.8%(n=75) reported a decrease in school 

performance (x2 ,p<0.0001);59%(n=44) attributed that to ‘low mode’. Due to Covid-19, 

32.1%(n=35) of students reported a change in diet, 57.8%(n=63) change in sleep, and 

25.7%(n=28) increase in physical activity, while 45%(n=49) stated no changes in their social 

relationships, and 53.2%(n=58) of the students didn’t feel happy during the pandemic. 

Conclusion: It was concluded that medical students in the pandemic didn’t find daily Covid-19 

data reliable and best prevention method was staying at home and pandemic didn’t affect 

their lifestyle very much, but despite the fact that about half of the students felt good, many 

students' school success decreased due to Covid-19. 

 

Keywords: Covid-19, medical students, perspectives 
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TP 308: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL 

CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI  

Genç ME. *, Madenci E.*, Akkurt İ.*, Alarcin E.*, Eyigün Eİ. *, Çetin ZO. *, Acun HP. *, 

Gülpınar MA. ** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

 

Giriş ve Amaç: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak insan haklarının ihlal 

edilmesiyle ortaya çıkan fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet; istenmeyen cinsel ilişki ve gebelik; 

cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve sağlıksız düşükler bireylerin sağlıklarını olumsuz 

etkilemektedir. Sağlık çalışanlarının ise ortaya çıkan sağlık sorunları ile mücadele etme ve 

doğru yönlendirme konusunda önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Farklı sosyodemografik 

özelliklere sahip Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin tutumlarını ve bunları etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla bu araştırma 

yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören ve çalışmaya 

katılmayı kabul eden 137 kadın, 63 erkek, toplam 200 öğrenci araştırma grubunu 

oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 38 sorudan ve 5 alt skaladan oluşan Toplumsal 

Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ) (Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı 0,92) ve 

sosyodemografik özellikleri sorgulayan bilgi formu kullanılmıştır. Ölçeklerin değişken düzeyleri 

açısından normal dağılıma uygunluğu, örneklem sayısına göre “Kolmogorov-Smirnov” ve 

“Shapiro-Wilk” testleriyle belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ise “Mann-Whitney U” 

ve “Kruskal-Wallis H” istatistikleri yöntemi kullanılmıştır. P<0.05 değeri anlamlı olarak kabul 

edilmiştir. 

Bulgular: Cinsiyet ve baba eğitim düzeyi değişkenleri arasında TCRTÖ ve tüm alt boyutlarda 

farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Annenin mesleği değişkeninde Kadın Cinsiyet 

Rolü Alt Skalasında (p=0.047), ayrıca ailedeki kişi sayısı değişkeninde TCRTÖ (p=0.003), kadın 

cinsiyet (p=0.003), evlilikte cinsiyet (p=0.019), geleneksel cinsiyet (p=0.008) alt boyutlarındaki 

farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Anne eğitim düzeyi, baba mesleği, ortalama 

aylık gelir, doğum yeri, en uzun sure yaşanılan yer, aileyle yaşanılıp yaşanılmadığı 

değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmamıştır. 

Sonuç: Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, Marmara Üniversite Tıp Fakültesi 1.sınıf 

öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

etkilemektedir. Tıp eğitiminin mezuniyet öncesi kısmında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 

duyarlı eğitim programları birinci sınıftan itibaren uygulanmalıdır. Müfredatta toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sağlık problemlerinin çözülmesine yönelik değişiklikler 

yapılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, tutum, eşitsizlik 
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TP 309: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK 

ALANINDA SON YILLARDA YAŞANAN DEĞİŞİMLERİN TIP VE UZMANLIK SEÇİMİYLE İLİŞKİSİ 

Ademhan Vİ. *, Fakı E.*, Gürbüz B.*, Gürbüz MA. *, Kuyumcu E.*, Özer B.*, Şahin E.*, Gülpınar 

MA. ** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ABD 

 

Giriş ve Amaç: Son yıllarda sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, yeni nesil tedavilerin 

ortaya çıkışı, Türk bilim insanlarının uluslararası düzeyde başarıları; hekime şiddet, yıldırma 

olayları ve malpraktis davalarındaki artış; hekimliğin toplumsal algısı, pandemi süreci gibi 

sosyal, bilimsel ve hukuksal alanlardaki değişimlerin öğrenciler üzerinde tıp ve uzmanlık 

seçiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Bu araştırmada son yıllarda sağlık alanında yaşanan 

bu değişimlerin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) 1. Sınıf öğrencilerini tıp ve tıpta 

uzmanlık seçiminde nasıl ve ne derece etkilediğinin ortaya konması amaçlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi 2020-2021 yılı Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine 7 

çoktan seçmeli, 1 açık uçlu ve 11 Likert tipi olmak üzere toplam 19 sorudan oluşan anket 

uygulandı. Veriler SPSS 26.0 programı ile analiz edilerek sayı ve yüzde dağılımları hesaplandı. 

Analizler Chi-square testi ile yapıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi. 

Bulgular: Katılımcı sayısı 213’tür. Katılımcıların %59,62’si (n=127) kadın, %40,38’i (n=86) 

erkektir. 213 katılımcıdan 205’i (%96,24) uzmanlık yapmayı düşünmektedir. Uzmanlık yapmayı 

düşünenlerin %15,60’ı (n=32) temel tıp bilimleri, %38,53’ü (n=79) klinik tıp bilimleri, %45,85’i 

(n=94) cerrahi tıp bilimleri seçmeyi düşünmektedir. Sağlık alanında yaşanan teknolojik 

gelişimler, başarılı Türk hekimleri, yeni nesil tedaviler ve geliştirilen bilimsel tekniklerin 

katılımcıların tıp fakültesi tercihini anlamlı derecede olumlu yönde etkilediği saptandı 

(p<0,001). Hekime artan şiddetin, katılımcıların tıp fakültesi tercihlerinde tereddüte neden 

olduğu saptandı (p=0,002). Artan mobbing olaylarının katılımcıları tıp seçimi ve uzmanlık 

yapma konusunda etkilemediği gözlemlendi. Pandemi sürecinin tıp fakültesi tercihini etkileyen 

bir faktör olmadığı tespit edildi.  

Sonuç: Cerrahi Tıp Bilimleri’nde malpraktis davalarının olmasının katılımcıları bu alandan 

uzaklaştırdığı saptansa da katılımcıların çoğunluğu cerrahi alanda uzmanlık yapmayı 

düşündüğünü belirtti. Mobbing olaylarının artışının, katılımcıları uzmanlık yapma konusunda 

tereddütte bırakmadığı; katılımcıların büyük çoğunluğunun uzmanlık yapmayı düşündüğü 

tespit edildi. Yeni uzmanlık alanlarının oluşması katılımcıları bu alanlarda uzmanlık yapmaya 

teşvik ettiği fakat pandemi sürecinde öne çıkan uzmanlık alanlarına olan ilginin artmadığı 

sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: tıp seçimi, uzmanlık seçimi, mobbing, hekime şiddet, pandemi 
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TP 310: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 

ARKADAŞLIK BAĞI KURMASINDA, DEVAM ETTİRMESİNDE VE SONLANDIRMASINDA ETKİLİ 

OLAN FAKTÖRLER 

Güneş AN. *, Öksüz D.*, Uzer A.*, Aksu G.*, Çoban H.*, Çahaloğlu U.*, Gülpınar MA. 

**              

 *Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Hayatımızda ‘belli rolleri’ olan kişileri arkadaş olarak seçmekteyiz. Arkadaşlık 

ilişkilerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde kişinin farkında olduğu veya olmadığı birçok 

etken rol oynar. Her bireyin aradığı arkadaşlık ilişkisinin birbirinden farklı dinamiklere sahip 

olduğu varsayımıyla yola çıkılarak yapılan bu araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

(MÜTF) 1. Sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerinde rol alan etkenlerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Online anket yöntemiyle; araştırmacılar tarafından hazırlanan 27 soruluk, 3 

bölümden oluşan bu ankette Likert tipi ölçekler ve çoktan seçmeli sorular kullanıldı. 

Araştırmaya 51’i erkek (%34,7), 96’sı kadın (%65,3) toplam 147 kişi (260 kişiden oluşan MÜTF 

1. Sınıf öğrencilerinin %55,2’si) katılım gösterdi. Toplanan veriler Jamovi programı ile analiz 

edildi, veriler yorumlanırken Ki- Kare Testi ve verilerin frekansı kullanıldı. İstatiksel anlamlılık 

düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. 

Bulgular: Arkadaş seçiminde yaşa, dini inanca, kültürel ve etnik özelliklere, siyasi görüşe ve 

cinsiyete ne kadar önem verildiğinin sorgulandığı 5 soruluk bölümde bu faktörlerin cinsiyete 

göre anlamlı bir fark göstermediği (p=0,739, p=0,345, p=0,575, p=0,101, p=0,533; sırasıyla) 

bulunmuştur. Çalışma hazırlanırken kurulmuş olan hipotezin aksine cinsiyetin, arkadaşlık 

ilişkisi kurulurken fiziksel görünüşe verdiği önemle arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p= 0,476). Cinsiyet ve dini bağlam daha detaylı olarak incelendiğinde katılımcıların kendisiyle 

aynı dine mensup kişilerle arkadaş olma isteği arasında bir bağlantı olup olmadığı da 

araştırılmış ve arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p= 0,007) (Kadınlar: %52,1, Erkekler: 

%78,4).  

Sonuç: MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerini etkileyen birden fazla faktör olduğu 

ortaya konmuştur. Cinsiyete, sosyoekonomik duruma ve katılımcıların yetiştikleri bölgelere 

dayanılarak yapılan değerlendirmelerde cinsiyet faktörünün öne çıktığı; anlamlı fark gösteren 

bulguların büyük kısmının bu kategori altında bulunduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Arkadaşlık, ilişki, kültür, cinsiyet, inanç 
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TP 311: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ ÖNCESİ 

VE SONRASI MESLEK SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ 

Erten İ.*, Aydemir E.*, Kaya Ö.*, Karabayır ÖF. *, Albayrak E.*, Gürbüz AY. *, Akdeniz E.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD 

 

Giriş ve Amaç: COVID-19 pandemisi veya koronavirüs pandemisi, 1 Aralık 2019 tarihinde 
Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da ortaya çıkan virüs salgınıdır. Dünya geneline 
yayılan bu salgının Türkiye'deki ilk tespit edilen vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart günü 
açıklandı. Bu araştırmadaki amaç, pandeminin ve diğer birtakım faktörlerin tıp fakültesini 
tercih etmedeki etkilerinin incelenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Marmara Üniversitesi 2020-2021 dönemi Tıp Fakültesi 1. Sınıf 

öğrencilerine Google formlar üzerinden 14 tanesi sosyodemografik, 13 tanesi tıp seçmedeki 

etmenlere yönelik olmak üzere 27 soruluk bir anket uygulanmıştır.  Soruların 1 tanesi açık uçlu, 

26 tanesi çoktan seçmelidir. Ankete katılan öğrencilerin oluşturmuş olduğu veriler 

SPSS/Versiyon 26, Excel programları aracılığıyla analiz edilmiş, One Way Anova, İndependent 

T-Test ve Chi Squared testleriyle sınıflandırılarak karşılaştırılmış ve incelenmiştir. 

Bulgular: Aile baskısının tıp seçmedeki etkisiyle cinsiyet faktörleri birlikte 

değerlendirildiklerinde erkeklerin kadınlara göre aile baskısından daha fazla etkilendiği sonucu 

çıkmıştır (p=0.001). ‘’Sadece 2019 girişlilerin cevapladığı pandemi döneminde üniversite 

sınavına girmiş olsaydım yine de tıp tercih ederdim’’ sorusunun yanıtları; tıp bilimine duyulan 

ilginin, üniversite yerleştirme sıralamasının ve insanlara fayda sağlama isteğinin tıp fakültesini 

tercih etmedeki etkileriyle beraber incelendiğinde aralarındaki ilişkide likert ölçeğe (1’den 5’e) 

göre (‘’kesinlikle katılıyorum’’ ve ‘’katılıyorum’’ seçenekleri ağırlıklı) doğru orantılı bir artış 

gözlemlenmiştir (p=0.04, p=0.022, p=0.008). Sadece 2020 girişlilerin cevapladığı pandeminin 

tıpa duyulan ilgi üzerindeki olumsuz etkisiyle arkadaşın/partnerin tıp seçmedeki etkisi 

arasında, likert ölçeğe göre (‘’kesinlikle katılmıyorum’’ seçeneği ağırlıklı) birbirine yakın oranlar 

görülmüştür (p=0.003). P< 0,05 değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. 

Sonuç: Yapılan bu çalışmada, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin tıp 
fakültesini tercih etmelerinde başta pandemi olmak üzere diğer faktörlerin de olumlu ve 
olumsuz etkileri, pandemiyle bağlantılı veya pandemiden bağımsız olarak gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, Meslek Seçimi, Tıp Fakültesi 
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TP 312: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKLE 

İLGİLİ TERCİHLERİ VE BUNLARIN PSİKOLOJİK DURUMLARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Öz ÖB. *, Kızılkaya MA. *, Çelebi MT. *, Işıklılar MB. *, Kocaman U.*, Gökçe İ.*, Emre Ö.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Müzik, tarihi boyunca hem insanların duygularından, içinde bulundukları sosyal 

ve psikolojik durumlardan beslenmiş hem de bunlara farklı şekillerde etki etmiştir. Müziğin 

bahsedilen özelliklerinden yola çıkılarak bu araştırmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. 

sınıf öğrencilerinin müzik tercihlerinin ve bu tercihlerin psikolojik iyi oluşları üzerindeki 

etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi 2020-2021 yılı 1. sınıf öğrencilerine; 7 doğrusal 

ölçekli, 6 çoktan seçmeli, 2 onay kutulu sorudan oluşan anketle beraber 18 sorudan oluşan 

Ryff Psikolojik İyi Oluş Ölçeği uygulanmıştır. Uygulanan bu ölçek, Ryff’in psikolojik iyi oluş 

modelindeki her alt boyut için 3 soru bulundurmaktadır. Bahsedilen alt boyutlar: öz kabul, 

diğerleriyle iyi ilişki kurma, otonomi, çevresel hakimiyet, hayat amacı ve kişisel gelişimdir. 

İstatistiksel analizlerde SPSS 26.0 programı kullanılarak One Way Anova, Chi-Square, Pearson 

Korelasyon ve Student-t testleri uygulanmıştır.  p<0,05 anlamlı olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Yapılan anket sonucunda 208 kişiden geri dönüş alınmıştır. Psikolojik İyi Oluş 

ölçeğinin her alt boyutu için elde edilen ortalama puanlar ve katılımcıların müzik türü tercihleri 

arasındaki ilişki tek tek incelenmiştir. Rock müzik dinleyen katılımcıların kişisel gelişim alt 

boyutundaki ortalama puanları dinlemeyenlere göre anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur 

(Student-t testi, p=0,014). Aynı şekilde enstrümantal müzikle otonomi, metal müzikle çevresel 

hakimiyet, klasik batı müziğiyle öz kabul, jazz-blues ile hayat amacı alt boyutları arasında pozitif 

anlamlı ilişkiler bulunmuştur (Student-t testi; sırasıyla p=0,024, p=0,016, p=0,03, p=0,021). 

Türk pop müziği ile otonomi arasında ise negatif anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Student t-testi, 

p=0,036). 

Sonuç: Yapılan araştırma sonuçlarına göre müzik tercihleri ile psikolojik alt boyutlar (öz kabul, 

diğerleriyle iyi ilişki kurma, otonomi, çevresel hakimiyet, hayat amacı, kişisel gelişim) arasında 

anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ancak buradan tek bir müzik türünün tüm psikolojik alt boyutları 

etkilediği sonucuna varılamaz. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Psikoloji, İyi oluş 
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TP 313: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP ÖĞRENCİLERİNİN HAYVAN DENEYLERİNE KARŞI 

BAKIŞ AÇILARI 

Mahmutoğlu İ.*, Nemutlu K.*, Çiçekseven M.*, Akhavan Kharazian P.* Doğru A.*, 

Norouzbahari M.** 

*Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 

** Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

Giriş ve Amaç: Hayvan haklarına bağlantılı etik konularda farkındalık artmaktadır. Hayvanlar; 

ilaç geliştirmek, ürünlerin güvenliği test etmek için kullanılırlar fakat bu onlara acı verir, yaşam 

kalitelerini düşürür.  Amacımız; öğrencilerin hayvan deneyi etiğine tepkilerini, hayvanlar 

üzerindeki genetik araştırmalara ne şekilde izin verilmesi gerektiğini düşündüklerini 

belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’ndeki birinci-üçüncü 

sınıftan tıp öğrencilerine ulaşmayı hedefledik, (Aralık 2020- Mayıs 2021) altı ay sürmüştür ve 

anketimiz kendi sorularımızdan oluşmaktadır. Onay formu; sosyodemografik (3 soru), bilgi ve 

etik soruları içerir (20 soru). Anketten elde edilen veriler, IBM SPSS STATISTICS 2026’daki Ki-

kare testleri ile karşılaştırıldı ve   anlamlı p değerimiz 0.05’tir. Yaş, cinsiyet, milliyet, sınıf, test 

prosedürleri hakkında ne kadar bilgi sahibi olduklarını, prosedür tamamlandıktan sonra 

hayvanlara ne olduğu, insan hakları ve hayvanları kullanmanın etik olup olmadığı incelenmiştir. 

Bulgular: 95 kişinin cevapladığı anketimiz %66 n=62 kadın, %34 n=32 erkektir, kadınlar tıbbi 

sağlık alanında daha yüksek bir katılım göstermiştir, ortalama yaş 19.9+-0.01’dir. Katılımcıların 

%73’ü Türk ve Kıbrıs Türküydü. Üç önemli araştırma sorumuz olan hayvanların test amaçlı 

kullanımının etik olup olmadığı sorusuna cinsiyet karşılaştırmamız: erkeklerin %50,0’si evet, 

kadınların %40,3’ü hayır olarak cevaplamıştır. p=0.12( Chi kare) bize cinsiyet ve etik bulup 

bulmama arasında önemli bir fark olduğunu göstermiştir. ‘Hayvan deneyleri hastalıklara tedavi 

bulmakta yardımcı olur’ görüşünü p=0.282; Pearson Chi kare testinde p>0.05; %95 önem 

değeriyle, cinsiyet ve tedavilerde önem arz etmesi arasında önemli bir bağlantı vardır. 

‘Hayvanlar üzerindeki çoğu psikolojik çalışma geçersiz ve gereksiz.’ görüşünü (p= 0.971 Chi 

kare önem değeriyle) erkeklerin %37,5’i kadınların %33,9’u nötr cevaplarını vermiştir. 

Sonuç: Hayvan deneylerini, cinsiyet ile karşılaştırmamız göze vurgulanan bir farklılık 

göstermiştir. (p>0.05) Bugünün teknolojisiyle bile hayvan deneyleri iyi bir opsiyondur. Daha 

geçerli yorumlar yapabilmek için daha fazla analiz yapılmalıdır. Projemize başlarken, kitlemiz 

DAÜ Tıp öğrencilerinden daha fazla yanıt almayı bekliyorduk, ancak pandemi koşulları ve 

çevrimiçi anket bizi daha az yanıta limitlemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hayvan deneyleri, etik, cinsiyet, tıp öğrencileri   
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TP 314: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 2020 

YILINDA TÜRKİYE VE DÜNYADA YAŞANAN OLAYLARA BAKIŞI VE BUNLARIN MESLEKİ BAKIŞ 

AÇILARI VE MOTİVASYONLARIYLA İLİŞKİSİ 

Akbaba EE. *, Asıllı AH. *, Çelik E.*, Yurt C.*, Dümeke FT. *, Baykal M.*, Gülpınar MA. ** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 

** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Türkiye ve dünyada 2020 yılında Covid-19 pandemisi başta olmak üzere ulusal 

ve küresel açıdan yıkıcı etkisi olan öngörülemeyen olaylar yaşanmıştır. Çalışmamızın amacı 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (MÜTF) birinci sınıf öğrencilerinin bu olaylara bakışları ile 

bunların mesleki bakış açıları ve motivasyonlarıyla ilişkisini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 2020-2021 yılı birinci sınıf öğrencilerine 15 çoktan seçmeli, 4 

likert tipte, 1 açık uçlu ve 1 birden fazla yanıtlı çoktan seçmeli olmak üzere 21 soruluk anket 

uygulanmıştır. Çalışmamız niceliksel tipte olup veriler SPSS 27.0 programı ile analiz edilmiştir. 

Sayı ve yüzde dağılımları hesaplanmış, normal dağılım için Kolmogrov-Smirnov testi kullanılmış 

ve analizler Ki-kare testi ile yapılmıştır. 

Bulgular: Anketi 255 kişiden 122’si (%47,8) yanıtlamıştır. Katılımcıların istatiksel olarak %61,5’i 

(n=75) kadın, %37,7’si (n=45) erkektir; bir katılımcı cinsiyetini belirtmek istememiştir. 

Katılımcıların %98,4’ü Türkiye’de; %1,6’sı yurt dışında yaşamaktadır. Veriler incelendiğinde 

katılımcıların %83,6’sı Covid-19 pandemisinin ileride tekrar bir sorun yaratacağını, %56,6’sı 

güncel aşı politikası ile normalleşmeye dönülemeyeceğini, %66,4’ü Covid-19 aşı çeşitlerinin 

küresel anlamda adil dağıtılmadığını, %35,2’si Türkiye’de uygulanan aşı politikasının 

verimliliğinin az olduğunu, %43,4’ü Covid-19’un bir biyolojik savaş riski taşıdığını belirtmiştir. 

%76,2’si yasak ve kısıtlamalardan akademik motivasyon açısından olumsuz, %68’i Şahin ve 

Türeci çiftinin BioNTech aşısını bulan firmanın kurucu ortağı olmasından mesleki motivasyon 

olarak olumlu etkilenmiştir. %42,6’sı Covid-19 aşısına bağlı ölümlerden endişe duymaktadır. 

Katılımcıların %53,3’ü iklim değişikliğinin küresel salgınlar üzerinde etkili olduğunu; %48,4’ü 

deprem anında, %68’i ise sel anında yapılacaklar hakkında yeterince bilinçli olduğunu 

düşünmektedir. %60,7’si doğal afetlerden etkilenmemiştir. Şiddetle ilişkili olarak katılımcıların 

%76,2’si sağlık çalışanlarına karşı uygulanan şiddette, %83,6’sı kadına şiddet olaylarında artış 

olduğunu ifade etmiştir. %49,2’si sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarının etkisiyle 

yurt dışında doktor olma isteğinin arttığını belirtmiştir.  

Sonuç: Bu bulgular Covid-19 pandemisi başta olmak üzere iklim değişikliği, deprem, sel ve 

şiddete ilişkin olayların MÜTF birinci sınıf öğrencileri üzerindeki görece olumsuz etkilere 

(gelecekteki mesleklerine ilişkin motivasyon ve bakış açılarına ilişkin olumsuz etkilere) işaret 

etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Covid-19 Pandemi, Beyin göçü, 2020 küresel olaylar  
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TP 315: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MARMARA 

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNİ SEÇMESİNDE ETKİLİ OLAN KRİTERLER 

Aydın FM. *, Can E.*, Çetin S.*, Ekşim B.*, Metin C.*, Oral D.*, Emre Ö.** 

*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri 

**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Üniversite tercihi bir öğrencinin geleceğine yön veren, hayatındaki en önemli 

dönüm noktalarından biridir. Türkiye’de toplamda 209 üniversite bulunup bunların 111'i tıp 

eğitimi vermektedir. Bu çalışmada, 1. sınıf öğrencilerinin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 

(MÜTF) seçerken göz önünde bulundurduğu kriterleri saptamak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Online ortamda oluşturulan ankete 266 1.sınıf öğrencisinden 187 dönüt 

alındı. Öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinin ve MÜTF’yi seçme nedenlerinin incelendiği 

2 bölümden oluşan ankette; 3 açık uçlu, 7 çoktan seçmeli, 18 likert tipi olmak üzere toplam 28 

soru bulunmaktadır. Veriler SPSS 20.0 programına girilerek sıklık ve yüzdelik dağılımları 

hesaplanmış, Chi-Square ve One-way ANOVA testleri ile değerlendirilmiş, p anlamlılık değeri 

0,05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmaya toplamda 187 kişi katılmış olup bunların %58,3’ü (n=109) kadın, %41,7’si 

(n=78) erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 18.95’tir. Katılımcıların %89,8’i (n=168) fakültenin 

Türkiye geneli başarı sıralamasını etkili bir kriter olarak kabul ederken fakülte çevresindeki yurt 

ve kira ücretleri kriteri katılımcıların sadece %3,7’si (n=7) tarafından etkili kabul edildi. Aile 

bireylerinin ve arkadaşların etkisi/baskısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(p=0.041) ve tercih yaparken bu kriterin erkekleri (%39,7), kadınlardan (%25,7) daha çok 

etkilediği saptanmıştır. Fakültenin yurt dışı ilişkileri ve akreditasyon bulundurması ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.001) ve tercih yaparken bu kriteri kadınlar (%84,4) 

erkeklerden (%61,5) daha fazla göz önünde bulundurmuştur. İkamet edilen yer ile fakültenin 

sağladığı burs imkanları kriteri arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.001) ve kirada 

kalanlar (%44,4) bu kriteri kendi evinde kalanlardan (%16,7) daha etkili kabul etmiştir. 

Fakültenin lokasyonu kriteri için katılımcıların yaşları arasında anlamlı bir fark gözlenmiş olup 

(p=0.041) 21 yaş için ortalamanın, diğer yaşların ortalamalarından farklı ve büyük olduğu 

gözlenmiştir. Katılımcıların yaşadığı bölge ile fakülte çevresindeki yurt ve kira ücretleri arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.024).  

Sonuç: Bu çalışmada; katılımcıların MÜTF’yi seçerken yaş, cinsiyet gibi demografik veriler ile 

fakülteyi seçmelerinde etkili olan kriterler arasında bazı anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite, MÜTF, Tercih Kriteri 
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TP 316: EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY MEDICAL STUDENTS’ KNOWLEDGE AND 

ATTITUDE ABOUT ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE 

Çalışkan AA. *, Zorali A.*, Kaynak B.*, Derin ME. *, Eker A.** 

*Eastern Mediterranean University, Faculty of Medicine 

**Eastern Mediterranean University, Faculty of Medicine Department of Neurology 

 

Introduction and Aim: Artificial intelligence (AI) may be explained as robotic systems that are 

made by humans. These robotic systems are designed based on statistics and used for 

executing functions of human-like behavior. AI is very useful, and it used in medical fields such 

as surgical areas and in medical education. The purpose of this study was to analyze the 

knowledge and attitude of medical students at Eastern Mediterranean University about AI in 

medicine. 

Material and Methods: A cross-sectional study was conducted among all the medical students 

in Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine by using an online questionnaire. The 

questionnaire included 3 parts as participant demographics, knowledge about AI and attitudes 

about AI. The results were collected and inspected via Microsoft Excel. The data from the 

survey was analyzed by chi square tests using SPSS v26.  

Results: 88 medical students responded online survey. Most of the survey responders (77%) 

were already aware of information related to AI in medicine. Majority of the participants 

acquired this information from mainly social media and media. Only 26.1% of students 

indicated that they learned something about AI from lectures. 29.5% of preclinic phase 

students believe that the human physician will be replaced by AI in foreseeable future, but 

the percentage is decreased to 18.5% among clinic phase students. Male students significantly 

stated more that they have a basic understanding of AI (p<0.05). Additionally, the participants 

who understand the technologies significantly thought that these developments make 

medicine more exciting (p<0.05). 

Conclusion: Majority of the medical students believe that AI would improve medicine. The 

students with more knowledge find the subject more exciting and less afraid. Since medicine 

and AI will more often mentions together in the future, the future doctors should be equipped 

with information about AI during their medical education. 

Keywords: Artificial intelligence, medicine, medical students 
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ATÖLYELER 

1. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU: BİR HASTA MUAYENESİ 

Stetoskopla muayeneyi hep deniyor ve görüyoruz peki ya psikiyatrik muayeneye ne kadar 

hakimiz? Her zamanın ilgi çekici bölümü psikiyatride %5 ile çocuklarda yaygınlık gösteren 

dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna yakından bakmak için atölyemiz seni bekliyor. 

2. MİNDFULNESS ATÖLYESİ 

Mindfulness basitçe ifade etmek gerekirse şimdiki zaman farkındalığı demektir. Anda 

gerçekleşen duygu düşünceleri, bilinçli dikkat ile odaklanma ve izleyebilme becerisidir. Bu 

beceriyi kazanmak ve anınızın farkına varmak için atölyemizi kaçırmayın! 

3. BOYUN VE SIRT SAĞLIĞI EGZERSİZLERİ ATÖLYESİ 

Karantina döneminin yorgunluğunu atıp kendi sağlığını güçlendirme vakti! Uzun süre ekran 

başında olmanın telafisini yapıyoruz. Yerinizi ayırtın. 

4. SİNEMA ATÖLYESİ 

Günlük hayattan bizi uzaklaştıran bambaşka hayatlara baktığımız en keyifli şeylerden biri 

sinema! Bu MaSCo sinemanın derinliklerine birlikte inelim. Mükemmel filmlerden, 

yönetmenlerden konuşmak için sabırsızlanıyoruz. 

5. YARATICI DRAMA ATÖLYESİ 

İletişimimizi geliştirmek, kendimizi tanımak, dil becerilerimizi geliştirmek için inanılmaz bir 

fırsat olan yaratıcı drama atölyesini kaçırmayın deriz. Kaydolmak için acele edin çünkü hızla 

dolacağınıza eminiz. 

6. KANSER KODU ATÖLYESİ 

Çağımızın en ölümcül hastalıklarından biri olan kanseri daha yakından tanımak için bu atölye 

çok yararlı olacak. Kanser nedir? Kanseri önlemek mümkün mü? Kanser kodu nedir? Bunlar 

gibi birçok sorunun cevabı bu atölyede olacak. 

7. ÇİKOLATA ATÖLYESİ 

Birçoğumuzun severek tükettiği çeşit çeşit çikolatalar hakkında bilmediklerimizi öğrenmek ve 

kendi lezzetli çikolatalarınızı yapmak istiyorsanız bu atölye tam da size göre! Hadi gelin, tatlı 

yiyip tatlı konuşalım! 

8. KAHVE ATÖLYESİ 

Özellikle öğrenciyken hepimizde bir alışkanlık haline gelmiş olan kahve, aslında bir 

alışkanlıktan çok daha fazlası. Bu çok sık tükettiğimiz lezzetli içeceğin gizli dünyasına, kahve 

kokusuyla bir bakalım! 
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9. TIP VE YAPAY ZEKÂ ATÖLYESİ 

Yapay zekâ bulunduğumuz çağın en önemli gündem maddelerinden birisi. Peki tıpla olan 

ilişkisi hakkında neler biliyoruz? Bu sorunun cevabı ve daha fazlası için bu atölyeye 

bekleniyorsunuz! 

10. ZUMBA ATÖLYESİ 

Uzun süreler boyunca evde kaldığımız ve günlük hareket miktarımızın azaldığı günlerde 

zumba hem bu miktarı artırmak için hem de günümüze kattığı renkle kendimizi daha iyi 

hissetmemiz için biçilmiş kaftan! O zaman, dans! 

11. İŞARET DİLİ ATÖLYESİ 

Birçoğumuzun farkında olsa da ihmal ettiği ya da öğrenmek için zaman ve imkân bulamadığı 

işaret dilini gelin hep beraber öğrenelim. Birçok alanda kullanmamız ve duyarlı olmamız 

gereken bu dili öğrenmenin şimdi tam zamanı! 

12. FOTOĞRAFÇILIK ATÖLYESİ 

Objektiflerin ardından dünyaya farklı bir bakış açısı oluşturmaya ne dersin? Fotoğrafçılık 

atölyemiz seni bekliyor olacak! 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR 

 

 

 “Covid-19 ve Bağışıklık Sistemi” 
Prof. Dr. Derya UNUTMAZ 

 

 “Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Politikaları ve Global 

Sağlık Diplomasisi” 
Prof. Dr. Fatoş Hande HARMANCI 

 

 “Exposing Mechanism: Kinases and Axonal Transport in 

Alzheimer’s disease and Tauopathies.” 
Prof. Scott T. BRADY 

 

 “Yapay Kalp- Dün, Bugün, Yarın” 
Dr. Med Dilek GÜRSOY 

 

 “Deneysel Modellerden Beynin Mikrodolaşımı Hakkında 
Öğrendiklerimiz” 

Prof. Dr. Müge YEMİŞÇİ ÖZKAN 
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PROF.DR. DERYA UNUTMAZ 

 

  Derya Unutmaz, tıp doktorluğu unvanını İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1991 

yılında aldı. İsviçre’nin Basel kentinde Novartis’in immünoloji bölümünde; İtalya, Siena’daki Novartis 

ve Chiron Corporation’ın İmmünobiyoloji Araştırma Enstitüsü ve New York Üniversitesi Skirball 

Enstitüsü’nde doktora ve doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. 1999 yılında Vanderbilt Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’ne mikrobiyoloji ve immünoloji doçenti olarak yükseldi. 2006’da New York Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’ne mikrobiyoloji doçenti olarak atandı, daha sonra bunlara tıp ve patoloji bölümleri 

eklendi. Araştırmaları şimdiye kadar 22 binden fazla atıf alan Derya Unutmaz, yediden fazla ödülü ve 

çeşitli patentleri olan bir bilim insanımızdır. 

    2014 yılından itibaren Jackson Laboratuvarı Genomik Tıp bölümünde Baş araştırmacı olarak 

çalışmaktadır. Prof. Dr. Derya Unutmaz’ın çalışmaları özellikle enfeksiyon hastalıkları ve kronik 

hastalıklarda T hücreleri farklılaşması, aktivasyonu ve düzenlenmesini içermektedir. Bunun yanı sıra 

ABD’deki COVİD-19 aşı çalışmaları, dünyada ve ülkemizde salgınının seyriyle ilgili çalışmaları da aktif bir 

şekilde takip etmektedir.  
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PROF. DR. FATOŞ HANDE HARMANCI 

 

   Halk sağlığı alanında uzmanlığını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapan Hande Harmancı 

(1990-1994), sağlık kurumlarında eğitim kalitesini artırmak ve aynı zamanda Sağlık Liderlik Hizmetleri 

Programı’nı yönetmek için Ocak 2005’te Dünya Sağlık Örgütü’ne katılmadan önce Marmara 

Üniversitesi’nde halk sağlığı profesörü olarak çalıştı (1994-2004). Daha sonra Haziran 2007’de Bilgi 

Yönetimi, Eğitim ve Pandemiye Hazırlık Ekibi’ni yönetmekten sorumlu olduğu Küresel Influenza 

Programı’na katılmıştır. 2009 yılında ise DSÖ’nün H1N1 pandemi yanıt yapısı altında, Toplumsal ve 

Bireysel Tedbirler Fonksiyonel Ekibi’nin ekip lideri olarak atanmıştır. Aralık 2011’den Ağustos 2018’e 

kadar Küresel Hepatit Programında ulusal planlama, ülke desteği ve ortaklıklardan sorumlu tıbbi görevli 

olarak çalışmıştır ve Ağustos 2018’den beri Dünya Sağlık Örgütü Azerbaycan Ülke Ofisi temsilcisidir. 

Aynı zamanda üniversitede lisans ve lisansüstü dersler vermiş, yüksek lisans öğrencilerine tezlerinde 

rehberlik etmiş, tıp fakültesinde çeşitli komitelere başkanlık yapmıştır.  

   1994-2002 yılları arasında İstanbul’un bir ilçesinde Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcılığı yapan Hande 

Harmancı’nın sorumlulukları arasında yaklaşık 550.000 nüfusa hizmet veren sağlık merkezlerinde 

aşılama; hastalık sürveyansı ve aile planlaması hizmetlerinin ve sağlık personelinin hizmet içi eğitiminin 

planlanması, koordine edilmesi ve izlenmesi için birinci basamak sağlık hizmetlerini koordine etmek 

vardı. Bununla birlikte; UNICEF, Türk Tabipleri Birliği, Yüksek Öğretim Enstitüsü ve Sağlık Bakanlığı başta 

olmak üzere sanayinin çeşitli sektörlerine teknik kapasite geliştirme ve sistem kurma faaliyetleri için 

danışmanlık yapmıştır.  
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PROF. SCOTT T. BRADY 

 

  

  Scott T. Brady MIT’de hem fizik hem de biyoloji lisansını tamamladı, daha sonra 1978’de hücre 

iskeletinin aksonal taşınmadaki rolü üzerine yapmak istediği çalışmaları için Güney Kaliforniya 

Üniversitesi hücre ve moleküler biyoloji doktorasını tamamladı. Buradan hızlı ve yavaş aksonal 

transport çalışmalarını yapmak için Cleveland’daki Case Western Reserve Üniversitesi’ndeki Raymont 

Lasek Laboratuvarı’na katıldı. 1985 yılında; Teksas, Dallas’taki Texas Southwestern Tıp Merkezi’nde 

yardımcı doçent oldu ve 2001 yılına kadar kaldı. Chicago College of Medicine’da Illinois Üniversitesi’nde 

Anatomi ve Hücre Biyolojisi Bölüm Başkanı ve profesör oldu, şu anda bu görevine devam etmektedir. 

1982’den beri her yaz birkaç ayını 1985’ten beri her yıl yaz araştırmacısı olduğu Woods Hole, MA’daki 

Deniz Biyolojisi Laboratuvarı’nda araştırma yaparak geçirmeye başladı. 

    1980’lerin ortasında, hızlı aksonal transport çalışması için izole edilmiş aksoplazma preparasyonu 

geliştirmek için Dr. Lasek ve Dr. Robert D. Allen ile çalıştı. Bu, 1985 yılında, anterograd hızlı aksonal 

taşınmaya aracılık eden yeni bir moleküler motor ailesinin keşfedilmesine yol açtı: ‘kinesinler’. Aksonal 

taşınmanın moleküler mekanizmaları ve özellikle regülasyonu üzerine çalışmalarına devam etti. Bu 

çalışmalar, aksonal taşınmanın Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalığının yanı sıra Amyotrofik 

Lateral Sklerozun patogenezinde kritik bir rol oynadığını göstererek bu hastalıklarda yeni patojenik 

mekanizmaları belirledi. Aksonal hücre iskeleti, miyelin-akson etkileşimleri ve kronik stresin nöronal 

fonksiyon üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere aksonun hücresel ve moleküler biyolojisine, 

nöronların nasıl inşa edildiğine ve on yıllardır nasıl korunduğuna dair araştırmalarını sürdürmektedir. 

Hocamız 30 Mayıs Pazar günü aramızda olacak. 
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DR.MED.DİLEK GÜRSOY 

 

   1969 yılında ailesinin Almanya’ya göçmesiyle hikayesi başlayan Dilek Gürsoy, 2003 yılında Düsseldorf 

Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ve Avrupa’da o zamanların en büyük kalp cerrahisinde asistanlık 

yıllarına başlamıştır. 2011’de uzman kalp cerrahı olduktan sonra 2012 yılında Avrupa’da tam yapay kalp 

implante etmiştir. 2018’den itibaren birçok kurumda mentörlüğü vardır. Almanya’nın 2 büyük 

kampanyasında, örnek insan olarak gösterilen Dr. Dilek Gürsoy, kalp cerrahisi alanında Almanya’nın 

önemli kliniklerinde çalışmasının yanı sıra uzman cerrahlarla birlikte yapay kalp geliştiren ekiplerin 

içinde yer almıştır.   

   Türkiye ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde birçok kalp ameliyatı 

gerçekleştiren Dr. Gürsoy insanlar ve hayvanlara toplam 50 yapay kalp nakli yapmıştır. 2019 Nisan’da 

Victress ödülü ve Kasım’da yılın doktoru ödülüne layık görülmüştür. 

Mevcut yapay kalpleri idealleştirme vizyonu taşıyan Gürsoy şu an üzerinde çalıştıkları yapay kalbin de 

iki-üç sene içerisinde insanlara takılabilecek hale geleceğini belirtmiştir. 2020 Eylül ayında, ‘’Ich stehe 

hier, weil ich gut bin’’ adlı ilk kitabını çıkartan Dr. Dilek Gürsoy hem kendi hayatından hem de erkeklerin 

domine olduğu bir meslekteki tecrübelerinden bahsediyor. 
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PROF.DR. MÜGE YEMİŞÇİ ÖZKAN 

 

   1994 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olan Müge Yemişçi Özkan, yine Hacettepe Tıp 

Fakültesi’nde 2002 yılında nöroloji uzmanlık eğitimini ve 2006 yılında nörobilim doktora programını 

tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmalarını ise Harvard Stroke Service and Neurovascular Research 

Laboratuvarında bir yılı aşkın süre kalarak yapmıştır. Yemişçi Özkan’ın ana çalışma alanlarını iskemik 

inme, beyne hedeflendirilmiş ilaç taşıma sistemleri, nöroproteksiyon, nöroinflamasyon, büyüme 

faktörleri, nörodejenerasyon ve migren oluşturmaktadır. Şubat 2021 itibariyle aralarında Nature 

Medicine ve Nature Nanotechnology gibi prestijli dergilerin de dahil olduğu pek çok uluslararası 

dergide, özgün araştırmalar ağırlıklı olmak üzere Web of Science verilerine göre 50’den fazla yayını 

mevcuttur. Bu yayınlarına 2500’ün üzerinde atıf yapılmıştır ve 21 h-indeksine (Google Scholar) sahiptir. 

Çalışmaları ile aralarında Dr. Nejat Eczacıbaşı Tıp Teşvik Ödülü (2011), L’Oréal Türkiye’nin Genç Bilim 

Kadınlarına Proje Destek Ödülü (2010), Hacettepe Üniversitesi Bilime Katkı ödülü (2016), Beyin 

Araştırmaları Derneği En İyi Yayın Ödülü (2006, 2010), TÜBİTAK ve Beyin Araştırmaları Derneği’nin 

(BAD) birlikte düzenlediği Beyin Araştırmaları Proje Destek Programı ödülü (2001, 2004) olmak üzere 

çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Frontiers in Cellular Neuroscience- Cellular Neuropathology ve 

Frontiers in Neurology- Headache and Neurogenic Pain dergilerinde ‘Review Editor’dür. Neurological 

Sciences and Neurophysiology (SCI-E) dergisinde yardımcı editör ve hakem olarak görev yapmaktadır.      

European Research Area Network (ERA-Net) projelerinde davetli panelist olarak değerlendirme 

görevini 3 yıl yapmıştır.  

   Şubat 2021 itibarı ile 30’dan fazla TÜBİTAK Panelistlik/Dış Danışmanlık görevi gerçekleştirmiştir. 

TÜBİTAK ARDEB Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu tarafından 2020’de Çağrı Programı Danışma 

Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir. Temmuz 2020’den beri Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon biriminde üst komisyon üyesi olarak görev yapmaktadır. Türk 
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Nöroloji derneği Translasyonel Nörobilim Çalışma Grubu kurucu üyesi ve moderatörüdür. European 

Academy of Neurology (EAN) Neuroscience/Translational Scientific Panel üyesidir. Dr. Yemişçi Özkan, 

2015 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü ve Tıp Fakültesi 

Nöroloji Anabilim Dalı’nda profesör olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Hocamız, 30 Mayıs Pazar günü 

bizlerle olacak. 
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	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Miyastenia Gravis (MG), sinir kas bileşkesinde asetilkolin reseptörlerine (AChRs) karşı oluşan antikor aracılı otoimmün bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı; 65 yaş ve üzeri MG tanılı hastalarda kardiyovasküler risk faktörlerini sorgul...
	Gereç ve Yöntem: Araştırma Ocak-Mart 2021 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü’nde MG tanısıyla takip edilen 65 yaş ve üzeri bireyler telefonla aranarak yapıldı. Hastaların demografik bil...
	Bulgular: Toplam örneklem 84 hastadan oluşmaktaydı. Ancak telefonla ulaşılamayan ya da anket sorularına cevap vermek istemeyen hastalar dışlandığında toplam 70 hastaya (36 Erkek, 34 Kadın) ulaşıldı. Klinik demans skorlamasına göre 40 hasta evre 0, 27 ...
	Sonuç: Çalışmamız bu amaçlar doğrultusunda yapılmış ilk çalışma olup ileri yaş takipli MG hastalarında demans görülme sıklığı ile inme öyküsünün düşük oranda olduğu ve çoğu hastada immünsüpresif ilaç kullanma öyküsü mevcut olsa da Covid-19’a yakalanma...
	Anahtar Kelimeler: Miyastenia Gravis, İnme, Demans, Covid-19
	HS 102*: SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA TELEREHABİLİTASYON UYGULAMALARININ ÇOCUK VE BAKIM VERENLERİNİN YAŞAM KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ
	Arslan MC. *, Kılıçkeser I.*, Sarıhan E.*, Türkün BE. *, Uysal D.*, Demir N.**, Karadağ-Saygı E.**, Evkaya-Acar A.***
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencileri
	** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
	*** İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
	Giriş ve Amaç: Serebral palsi (SP); prenatal veya neonatal dönemde beyinde oluşan hasar nedeniyle gelişen progresif olmayan hareket, kas tonusu ve postür gelişimini etkileyen kalıcı bir nöromotor bozukluklar grubudur. SP’nin kesin bir tedavisi olmasa ...
	Gereç ve Yöntem: Çalışmaya COVID-19 pandemisi sırasında etkin rehabilitasyon alamayan 6-18 yaş aralığında 17 hasta ve 17 kontrol SP’li gönüllü dahil edildi. Katılım şartlarını sağlayan gönüllülerin seçimi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırm...
	Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, Telerehabilitasyon, Çocuk, COVID-19, Anksiyete, Depresyon
	*BU ARAŞTIRMA PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE TAMAMLANAMAMIŞTIR. ARAŞTIRMA GELİNEN YERE KADAR SUNULACAKTIR. DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKTIR.
	HS 103: NÖRO-BEHÇET HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN SORGULANMASI VE COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRESİNCE HASTALIKLARININ SEYRİ
	Gençel A.*, Biçer FB. *, Mertoğlu F.*, Şahin H.*, Akbaş Z.*, Midi İ.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri
	** Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Behçet Hastalığı,1937 yılında Hulusi Behçet tarafından tanımlanmış olan; tekrarlayan oral aft, hipopiyonlu iridosiklit ve genital ülser trisemptomu ile karakterize bir hastalıktır. Behçet hastalığında nadir olmakla birlikte nölojik tutu...
	Gereç ve Yöntem: Araştırmamız kesitsel tipte olup Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi’nde takipli Nöro-behçet hastaları ile yürütülmüştür. Bu hastalara hazırladığımız anket doğrultusunda demografik sorgulama, kardiyovasküler risk so...
	Bulgular: Çalışmaya katılan 54 hastanın %53,7’si kadın (n=29), yaş ortalaması 41,9’dur (ss=9,56). Kardiyovasküler risk sorgulamasında hastaların %35,2’sinde (n =19) sigara kullanımı, %22,2’sinde (n=12) hipertansiyon, %18,5’inde (n=10) koroner arter ha...
	Sonuç: Çalışmamızda Nöro-behçet hastalarında kardiyovasküler risk fakörlerinin de kontrollerde sorgulanması gerektiği, hastalığın tedavisinde immunsupresif ajan kullanan bu grubun COVID enfeksiyonu açısından risk altında olduğu ve pandemi süresince st...
	Anahtar Kelimeler: nöro-behçet, COVID-19, kardiyovasküler risk faktörleri, stres düzeyleri
	HS 104: COVID-19 HASTALARININ HASTALIK ÖNCESİ VE SONRASINDAKİ PULMONER ARTER ÇAPLARINDAKİ DEĞİŞİMİN KLİNİK, RADYOLOJİK VE LABORATUVAR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ
	Selçuk A.* Mercancı Z.** Ilgın C.*** Karakurt.S**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 5 Öğrencisi
	**Marmara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı
	***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: SARS-CoV-2 etkenli, bulaşıcılık oranı yüksek bir hastalık olan Covid-19’ un seyri esnasında; endotel disfonksiyonuna bağlı tromboembolik komplikasyonların sıklığında artma bildirilmektedir. Akciğerler en sık etkilenen organlardandır ve ...
	Gereç ve Yöntem: Retrospektif, tanımlayıcı tipteki araştırmada Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Başıbüyük Pandemi Hastanesi’nde 2020 Mart-Aralık arasında, yatırılarak tedavi edilen Covid-PCR pozitif hastalar Hastane Bilgi S...
	Bulgular: Çalışmaya dahil olan 103 olgunun 63’ü erkek (%61,2), yaş ortanca değeri 64’tür. Hastaların %83,5’inde önceki tomografilerine göre PA çapında ve PA/Ao oranında artış görüldü, mortalite eğilimi arttı (Ki kare sırasıyla p=0.001, p=0.001, p=0.3)...
	Sonuç: Covid-19 hastalarında pulmoner arter çapı, klinik ve radyolojik ciddilikle paralel olarak artmaktadır. Bu artışın inflamasyonun şiddetine ve tromboembolik olaylara sekonder olabileceği düşünülmüştür.
	Anahtar Kelimeler: Pulmoner Arter Çapı, Covid-19, CoRad, WHO Skoru
	HS 105: REKTUM KANSERİ TEDAVİSİ İÇİN ROBOTİK TOTAL MEZOREKTAL EKSİZYON UYGULANAN HASTALARIN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİYLE PELVİMETRİK ANALİZLERİ
	Uzun K.*; Bas M.**; Aytac E.*; Yilmaz E.***; Esen E.****; Ozben V.*; Bilgin I. A.*; Celik L.*; Karaaslan E.*; Baca B.*; Hamzaoglu, I.*; Karahasanoglu, T.*
	* Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
	** İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
	*** Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye
	**** New York University Langone Medical Center, New York, NY, United States
	Giriş ve Amaç: Kişiye özgü farklılıklara sahip olan pelvis anatomisi, cerrahi süreci zorlaştırma potansiyeline sahiptir. Pelvis yapısının rektal kanser tedavisinde minimal invaziv cerrahinin sonuçlarına etkisi ile ilgili literatürde veri eksikliği mev...
	Gereç ve Yöntem: 12/2014-2/2019 tarihleri arasında rektum kanseri tedavisi için da Vinci Xi robotik sistemi (Intuitive Surgical Inc., Sunnyvale, CA, USA) kullanılarak total mezorektal eksizyon uygulanan 113 hasta [n=63 (%55,75 erkek)] çalışmaya alındı...
	Bulgular: Pelvik inlet uzunluğu fazla olan hastalarda ameliyat süresi anlamlı olarak daha uzundu(p=0,023). Cinsiyet, vücut kitle indeksi, neoadjuvan terapi, T evresi ve lenf nodu pozitifliğinin komplikasyon oranları üzerine etkileri incelendi ve anlam...
	Sonuç: Bu çalışma da Vinci Xi platformu kullanılarak robotik total mezorektal eksizyon uygulanan hastalarda manyetik rezonans görüntüleme ile yapılan pelvimetrik ölçümlerin kısa dönem cerrahi sonuçlarla ilişkisini inceleyen ilk çalışmadır. Android pel...
	Anahtar Kelimeler: Pelvimetre, Manyetik Rezonans Görüntüleme, TME, Robotik Cerrahi
	HS 106: TELEREHABİLİTASYONUN KİSTİK FİBROZİS HASTASI ÇOCUKLARDA VE BAKIM VERİCİLERİNDE YAŞAM KALİTESİ, ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ
	Aksoy AN. *, Yılmaz A.*, Kumaş EN.*, Güven E.*, Ayaz HH.*, Keniş-Coşkun Ö.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3
	** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD
	Giriş ve Amaç: Kistik fibrozis (KF) yaşam süresini kısaltan ve yaşam kalitesine doğrudan etki eden bir hastalıktır. KF’de egzersizin güvenli ve faydalı olmasının anlaşılması üzerine egzersiz programları KF fizyoterapisinin odak noktalarından biri hali...
	Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalında kayıtlı 30 hasta ve 30 bakım veren alınması planlanmıştır. Hastaların 15’i egzersiz grubuna, 15’i kontrol grubuna bilgisayar tarafından oluşturulmuş liste...
	Bulgular: Çalışmaya toplam 28 hasta ve bakım veren katılmıştır. Hastaların ortalama yaşı 9.93±1.86 olup 9’u (%29) erkektir. Bakım verenlerin ortalama yaşı 37.0±4.93 olup 28’i (%90,3) kadındır. Hastaların başlangıç FEV1, 6DY ve yaş değerleri, anksiyete...
	Sonuç: Kısa dönem telerehabilitasyon uygulamaları KF tanılı hastaların anksiyete skorlarında anlamlı iyileşme sağlamakla beraber yaşam kalitesi veya fonksiyonel durumda belirgin değişiklik sağlamamıştır.
	Anahtar Kelimeler: Kistik Fibrozis, Telerehabilitasyon, Anksiyete, Depresyon, Yaşam Kalitesi
	HS 107*: FİSTÜLİZAN VE NON FİSTÜLİZAN CROHN HASTALIĞINA SAHİP OLAN HASTALARIN YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
	Özsaraç B.*, Şahin BN.*, Demir BC. *, Öztemiz B.*, Kaya G.*, Ergenç İ. **, Kani HT. ** Alahdab YÖ. **
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi
	** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Crohn hastalığı, ağızdan anüse kadar gastrointestinal kanalın herhangi bir kısmını etkileyen inflamatuvar barsak hastalığıdır. Crohn hastalığının kronik bir hastalık olması, ataklar halinde seyredebilmesi ve bazen tedavinin yetersiz kal...
	Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikteki araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’ne başvuran Crohn hastaları oluşturmaktadır. Hastaların onamı alındıktan sonra anket gözetim altında uygulanacak...
	Tartışma: Yapılacak olan bu çalışmada, Crohn hastalarının yaşam kalitelerinin incelenmesi sonucu elde edilecek veriler ışığında hem hastaları daha iyi anlayabilecek hem de tedavilerini daha iyi yönlendirebileceğiz.
	Anahtar Kelimeler: Crohn hastalığı, fistülizan, yaşam kalitesi
	*BU ARAŞTIRMA PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE TAMAMLANAMAMIŞTIR. ARAŞTIRMA GELİNEN YERE KADAR SUNULACAKTIR. DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKTIR. (1)
	HS 108: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNE BAŞVURAN COVID-19 HASTALARINDA ENFEKSİYON ŞİDDETİYLE AKUT FAZ REAKTANLARI VE LÖKOSİT POPÜLASYON VERİLERİNİN DEĞİŞİMİ
	Umutlu EG. *, Germi İ.*, Odabaş M.*, Gülmüş M.*, Demirel R.*, Çevlik T.**, Haklar G. **, Gözü H.***
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencisi
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD
	***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
	Giriş ve Amaç: Çin’de ortaya çıkarak pandemiye sebep olan COVID-19 akciğerleri hedef alan bir virüstür. Hastalığın şiddetine göre laboratuvar parametrelerinin değiştiği görülmüştür. Bu araştırmada COVID-19 enfeksiyonunda hastalığın şiddetine göre akut...
	Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvuran COVID-19 tanılı 229 hasta hafif (1.grup), orta (2.grup) ve şiddetli (3.grup) olacak şekilde sınıflandırılmış; laboratuvar ve VCS parametreleri açısından incele...
	Bulgular: Çalışmamızda 101 kadın ve 128 erkek hasta katılmıştır. Halsizlik (%69,4), öksürük (%59) ve nefes darlığı (%52,8) en sık rastlanan şikayetler olmuştur. Hastaların %89’unda bilgisayarlı tomografi sonucunda COVID-19 ile uyumlu akciğer tutulumu ...
	Tartışma ve Sonuç: Hastaların klinik bulguları literatürdeki diğer çalışmalarla benzerlikler içermektedir. Akut faz reaktanlarının (D-Dimer, ferritin, prokalsitonin) da diğer çalışmalara benzer olarak hastalık şiddetiyle arttığı görülmüştür. Çalışmamı...
	Anahtar Kelimeler: COVID-19, akut faz reaktanları, lökosit popülasyon verileri
	HS 109: PANKREATİK NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERDE KARBONİK ANHİDRAZ 9 EKSPRESYONUNUN İNCELENMESİ
	Genç BN.*, Gezer N.*, Demir B.*, Akça M.*, Bağcı P.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 (1)
	** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.B.D.
	Giriş ve Amaç: Pankreas endokrin ve ekzokrin bez işlevi gören bir organdır. Pankreatik nöroendokrin tümörler (PanNET), pankreasın endokrin dokusunda oluşan heterojen bir tümör grubudur. Bu tümörler 100.000 kişide 1 veya daha az oranda görülür. Pankrea...
	Gereç ve Yöntem: Araştırmamız deneysel niteliktedir. 2013-2019 yıllarına ait pankreas rezeksiyonu sonrasında nöroendokrin tümör teşhisi olan 46 hastanın verileri incelenip 41’inin dokusunda inceleme yapılmıştır. Uygun tümör alanları parafin bloklardan...
	Bulgular: 46 vakanın 41’ine CAIX immünhistokimyası uygulanmıştır; %73,2’si (n=30) negatif, %9,7’si (n=4) pozitif olarak sonuçlanmıştır. 14 olguda perinöral, 13 olguda lenfovasküler invazyon izlenmiştir. Olgulardan 7’sinde cerrahi sınırda tümör mevcutt...
	Sonuç: 2 adet VHL ilişik olduğu bilinen PanNET doku örneğinde CAIX ekspresyonu bulunamamıştır.  CAIX ile pozitif boyanan 4 olguda VHL sendromu ilişkisi klinik veya genetik olarak araştırılmamıştır. Hasta dosyalarına bakıldığında ailesel yük veya yakın...
	Anahtar Kelimeler: Karbonik Anhidraz Reseptörü, Pankreas, Nöroendokrin Tümör
	HS 110*: STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA KAN EOZİNOFİL DEĞERİ VE SOLUNUM HAVASINDAKİ NİTRİK OKSİT DEĞERLERİNİN AKCİĞER TOMOGRAFİSİNDEKİ PULMONER ARTER ÇAPI İLE İLİŞKİSİ
	Arslan Ş.*, Aydoğdu ES. *, Cevahir Ş.*, Sancaklı M.*, Üstüner Bİ. *, Karakurt S.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri (1)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), uzun süre zararlı partikül ve gazlara maruziyet sonucu gelişen; havayolları ile alveollerde yıkıma ve akciğerlerde hava akışının sınırlanmasına sebep olan bir hastalıktır. Eozinofillerin KOAH...
	Gereç ve Yöntem: Çalışmamız gözlemsel ve prospektif olarak düzenlenmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran stabil KOAH hastaları çalışmaya alınacaktır. Örneklem...
	Anahtar Kelimeler: KOAH, pulmoner hipertansiyon, FENO, kan eozinofili, pulmoner arter çapı
	*BU ARAŞTIRMA PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE TAMAMLANAMAMIŞTIR. ARAŞTIRMA GELİNEN YERE KADAR SUNULACAKTIR. DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKTIR. (2)
	*BU OTURUMDA SUNULAN ARAŞTIRMALARDAN BAZILARI PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE TAMAMLANAMAMIŞTIR.BU ÇALIŞMALAR ARAŞTIRMADA GELİNEN YERE KADAR SUNULACAKTIR.DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKTIR. (1)
	SP 201: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
	Ataş R.*, Kahraman Ş.*, İkiz Y.*, Özkan E.*, Seyyedsayyah M.*, Şanal Toprak C.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Düzenli fiziksel aktivite kardiyovasküler hastalık, diyabet, kanser ve genel mortalite riskini azaltmaktadır. Uykunun ise çeşitli sistemler ve fizyolojik süreçler üzerinde önemli etkileri vardır. Fiziksel aktivite ile uyku kalitesi aras...
	Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Fiziksel aktiviteyi ve hareketsizliği ölçmek için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketinin (UFAA) kısa formu, uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve yaşam kalitesini...
	Bulgular: Anketleri toplamda 170 kişi tamamladı. Ancak dışlama kriterleri dikkate alındığında sadece 79 katılımcının verileri analiz edildi. 41 katılımcı fiziksel aktivite skoruna göre inaktif, 30 katılımcı minimal aktif, 8 katılımcı aktifti. PUKİ ank...
	Sonuç: Araştırma sonucunda, uyku kalitesiyle yaşam kalitesi arasında ilişki saptandı. Fiziksel aktivite ile yaşam kalitesi arasında bağlantı olduğu görüldü. Ancak fiziksel aktivite ile uyku kalitesi arasında ilişki gözlemlenmedi.
	Anahtar Kelimeler: Fiziksel aktivite, uyku kalitesi, yaşam kalitesi
	SP 202: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN POTANSİYEL COVID-19 AŞISINA KARŞI TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
	Öksüz H.*, Yılmaz G.*, Altuğ D.*, Alioğlu A.*, Lüleci NE. **, Ilgın C.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 (1)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: COVID-19, SARS-CoV-2'nin neden olduğu viral bir hastalıktır. COVID-19 için ampirik tedavi uygulanmaktadır fakat salgının kontrol altına alınmasında tek yol aşılanmadır.  Aşı kararsızlığı, potansiyel COVID-19 aşısıyla salgının kontrolünd...
	Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma 255 MÜTF 2. sınıf öğrencisinden 172’sinin (%67,5) onayı alınarak çevrim içi katılımıyla Ocak-Nisan 2021 arasında gerçekleşmiştir. Literatür taraması eşliğinde oluşturulan anket 42 sorudur. Çalışmanın yapı...
	Bulgular: Katılımcıların %47,1’i (n=81) erkek, %52,9’u (n=91) kadındır. Risk grubundakilerle yaşamak ve hissedilen enfeksiyon riski (p=0,021), cinsiyet ve el hijyeni ilişkisi (p=0,006), influenza aşısı yaptırmak ve aşı uygulaması başladıktan sonra en ...
	Sonuç: Çalışmada risk grubundakilerle yaşayanların daha yüksek enfeksiyon riski hissettiği, yaşamları pandemiden yüksek oranda etkilenenlerin en yakın zamanda aşılanma düşüncesine daha fazla katıldıkları, literatüre benzer olarak influenza aşısı yaptı...
	Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, aşı, aşı kararsızlığı
	SP 203: NICOTINE USE FREQUENCY AND ADDICTION AMONG MARMARA UNIVERSITY’S MEDICAL STUDENTS
	Qawasmi S.*, Salameh A.*, Balkhi N.*, Al-Shubaki J.*, Abouarra DN. *, Al-Tareb T.*, Altaş ZM. **, Hıdıroğlu S.**
	* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2
	** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
	Introduction and Aim: The aim of this study is to measure the frequency of nicotine use and dependence among Marmara University’s medical students and to assess their intensity of addiction to nicotine.
	Material and Methods: The research population for this descriptive study was Marmara University’s Medical students of the academic year 2020-2021. In total, 1522 students received an online questionnaire consisting of 21 questions, and 386 students an...
	Results: The participation rate in the survey was 25.4% (n=386). 60.9% (n=235) of the participants were females. 14.8% (n=57) were smokers. According to Fagerström Test, of the participants who were smokers 63.2% (n=36) showed low nicotine dependency,...
	Discussion and Conclusion: The rate of tobacco consumption in Turkey is approximately 33%. Approximately 15% of Marmara University's Medical Faculty students were smokers. This difference could be explained by the fact that medical students are expect...
	Keywords: Medical univeristy students, smoking frequency, nicotine dependence, Fagerström test
	SP 204: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2020-2021 DÖNEMİ 2.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PSİKİYATRİK TEDAVİ VE DESTEK ALAN KİŞİLERE KARŞI TUTUMLARI
	Yılmaz D.*, Yılmaz Y.*, Efe E.*, Çuhadaroğlu D.*, Ovalı A.*, Özaydın AN. **
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (1)
	Giriş ve Amaç: Ruh sağlığı tanı ve tedavisinde toplumun yanı sıra doktorun da hastaya karşı olan tutumu büyük önem arz eder. Bu çalışmada ileriki meslek hayatlarında ruh sağlığı sorunları olan bireylerle karşılaşacak olan 2020-2021 dönemi Marmara Üni...
	Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Marmara Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (05.02.2021/09.2021.143) ve Tıp Fakültesi Dekanlığından araştırma izinleri alınmış, her bir katılımcı çevrim içi olarak bilgilendirilmiş ve onamlar...
	Bulgular: Katılımcıların ortanca yaşları 21 (range: 20-22y) ve katılımcıların %55,6’sı kadın bulunmuştur. %53’ü fen lisesi mezunudur. İyi Niyet Alt Ölçeği’nden alınan puanın yüksekliği olumlu tutumu ifade etmektedir. İyi Niyet Ölçeği’ne göre (=Tutum1)...
	Sonuç: Cinsiyete göre İyi Niyet Ölçeği’nin puanının değiştiği ancak Toplum Ruh Sağlığı İdeolojisi Alt Ölçeği ve Korku/Dışlanma Alt Ölçeği cinsiyete göre değişmediği saptanmıştır. Yaşın artmasıyla psikiyatrik tedavi-destek alan kişilere karşı olumlu tu...
	Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı, ruhsal bozukluk, psikiyatrik tedavi
	SP 205: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DÜZEYLERİNİN SÜREKLİ KAYGI AÇISINDAN İNCELENMESİ
	Özdemir B.*, Alp C.*, Çakmak NB. *, Arslan ÖÇ. *, Ünaltay P.*, Topuzoğlu A.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri (1)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Öğrencilerin bir kısmında gerçekten sorun teşkil etmeyen birtakım bahaneler nedeniyle akademik sorumluluklarını erteleme eğilimin olduğu pek çok çalışma tarafından ortaya çıkarılmıştır. Araştırmalar neticesinde Marmara Üniversitesi Tıp ...
	Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerinin sürekli kaygı açısından incelenmesini amaçlayan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden gönüllülük esası i...
	Bulgular: Kadınlarda major anksiyete görülmesi, erkeklere oranla daha fazladır (p=0,046) (Pearson Chi-Square Test). Önceden tanısı koyulmuş psikiyatrik hastalığın bulunmasıyla major anksiyete arasında pozitif bir ilişki saptanmıştır (p=0,039, Pearson ...
	Sonuç: Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre major anksiyeteye sahip bireylerin minör anksiyeteye sahip bireylere göre akademik erteleme davranışını daha fazla gösterdiği saptanmıştır. Daha öncesinde yapılan benzer çalışmaların ve araştırmalar...
	Anahtar Kelimeler: Sürekli kaygı, akademik erteleme, tıp öğrenciliği, majör anksiyete, minör anksiyete
	SP 206: ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM; TIP, DİŞ VE SAĞLIK ALANINDA UYGULAMALI EĞİTİM ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
	Dalokay, F.*, Demir G.*, Fattouh M.H.*, Küpeli G.*, Acaban, D.*, Dehghani M.* Yılmaz N.**
	*Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2
	**Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları/Gastroenteroloji BD, Gazimağusa KKTC
	Giriş ve Amaç: Küresel salgın, sağlık alanında uygulamalı eğitim veren fakültelerin çevrim içi eğitime geçmesine neden olmuştur. Bu çalışmada Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) sağlık alanında uygulamalı eğitim alan üniversite öğrencilerinin çevrim i...
	Gereç ve Yöntem: Anketler İngilizce ve Türkçe olarak DAÜ Tıp, Eczacılık, Diş ve Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans öğrencilerine; Google Forms uygulaması ve Microsoft Teams üzerinden ulaştırılmıştır. 30 sorudan 10’u çevrim içi eğitim ile ilgilidir. Yan...
	Bulgular: Anketin ilk etapta %95 güven seviyesiyle hesaplanan örneklemde yanıt oranı %85 olup yaş ortalaması 21.2±2.38’dir. Katılımcıların %65,6’sı kadın, %34,4’ü erkektir (x2, p<0.0001). Ankete en çok katılan bölümler fizyoterapi (%28,5), tıp (%24,7)...
	Sonuç: Çalışmada, sağlık konusunda uygulamalı eğitim alması gereken fakülte öğrencilerinin     pandemi nedeniyle zorunlu olan çevrim içi eğitimi kariyerleri için tercih etmediklerini ancak bütçeye katkı ve zaman kazanma gibi olumlu etkilerinin de olab...
	Anahtar Kelimeler: COVID-19, Çevrim İçi, Sağlık Eğitimi, Görüşler
	SP 207: TÜRKİYE’DE BİR KAMU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDE AŞI TEREDDÜDÜ & COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ
	Sakallı BM. *, Atalay AE. *, Ateş EP. *, Doğan FN. *, Toy Y.*, Bakar MT. **, Hıdıroğlu S.**
	* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencileri
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (2)
	Giriş ve Amaç: Aşı tereddüdü/reddi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aşıya ulaşılabilirlik mümkün olduğu halde, bazı aşıların uygulanmasını kabul etmede gecikme veya bazı aşıların uygulanmasına izin vermeme anlamına gelir. Bu çalışmada Türkiye’de ...
	Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmaya 2020-2021 eğitim yılında farklı bölümlerde lisans eğitimi gören 505 gönüllü katıldı. 3 bölüm 41 sorudan oluşan anket Google Formlar aracılığıyla çevrim içi cevaplandı. Ankette bir bilgi formu anketi, Aş...
	Bulgular: Sağlık bölümlerinde okuyanların ve sayısal alanla üniversiteye yerleşmiş öğrencilerin daha az aşı tereddüdüne sahip oldukları ortaya koyuldu (p=0,003, p<0,001; sırasıyla). Katılımcıların aşı kararsızlığı ile aşıyla önlenebilir bir hastalık g...
	Sonuç: Aşı hakkında doğru bilgi sahibi olmanın aşıya duyulan kararsızlığı önemli ölçüde azalttığı ve aşıya olan güveni artırdığı ortaya koyuldu. Aşı kararsızlığının genel sebebi iğne korkusu, dinsel veya toplumsal sebeplerden ziyade aşının kendisine o...
	Anahtar Kelimeler: Aşı, Aşı reddi, Aşı tereddüdü, COVID-19, Üniversite Öğrencileri, Sağlık Eğitimi
	SP 208: UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KAMU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UYKU KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
	Eriç A.*, Sevinç SN.*, Kalpakçıoğlu MK. *, Kaya B.*, Yılmaz BM. *, Bakar MT. **, Hıdıroğlu S.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 (2)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (3)
	Giriş ve Amaç: Uyku kişinin temel ihtiyaçlarından biridir ve bireyin sağlıklı olabilmesi için düzenli olarak karşılanmalıdır. Türkiye’de pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılmıştır, böylece öğrenciler derslere programdan bağımsız katı...
	Gereç ve Yöntem: MÜTF 2020-2021 dönemi uzaktan eğitim gören öğrencilerin uyku kalitelerinin değerlendirilmesine yönelik kantitatif araştırma yöntemiyle yapılan tanımlayıcı çalışma 1307 öğrenciye uygulanmıştır. 31 soru içeren anket formunda 19 sorudan ...
	Bulgular: Bu çalışmaya 203 kişi katılmış olup katılımcıların 131’i (%64,5) kadın, 72’si (%35,5) erkektir. Katılımcıların 162’si (%79,8) Faz-1 düzeyinde eğitim görürken 41’i (%20,2) Faz-2 düzeyinde eğitim görmektedir. Tüm katılımcıların PUKİ ortalaması...
	Sonuç: Yapılan araştırmada uyku kalitesi ile katılımcıların sosyodemografik özellikleri, canlı derslere katılım durumları, canlı derslere katılım vakitleri, kendilerini başarılı bulup bulmadıkları arasında anlamlı bir farklılık bulunamazken öğrenciler...
	Anahtar Kelimeler: Tıp öğrencisi, uyku kalitesi, uzaktan eğitim
	SP 209*: MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARININ COVID-19 AŞISI HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ VE AŞI KABUL ORANLARI HAKKINDA NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA
	Molla G.*, Şaylan YH. *, Tufan E.*, Tıraş S.*, Dinçer BE. *, Çifçili S.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 (3)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD
	Giriş ve Amaç: “Aşı karşıtlığı” veya “aşı tereddütü” COVID-19 pandemisi öncesinde de çözülmesi gereken ilk on küresel sağlık tehditlerinin arasında kabul edilmiştir. COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ne göre sağlık kurumlarında çalışan kişiler...
	Gereç ve Yöntem: Araştırma, MÜ Pendik EAH’de yapılacaktır ve tanımlayıcı bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Evren ; MÜ Pendik EAH personeli olarak 1229 hekim, 1590 hemşire ve 1559 diğer personel olmak üzere toplam 4448 kişidir. Evreni temsil edecek şe...
	Anahtar Kelimeler: Aşı karşıtlığı, Aşı akseptansı, COVID-19, COVID-19 aşısı
	*BU ARAŞTIRMA PANDEMİ KOŞULLARI GEREĞİNCE TAMAMLANAMAMIŞTIR. ARAŞTIRMA GELİNEN YERE KADAR SUNULACAKTIR. DEĞERLENDİRİLİRKEN DE BU DURUM GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAKTIR. (3)
	SP 210: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HOMOSEKSÜEL BİREYLERLE TANIŞIKLIK DÜZEYİ VE HOMOFOBİ İLİŞKİSİ
	Özcan A.*, Turan EN. *, Baş MN. *, Alev NG. *, Aksu RA. *, Topuzoğlu A.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrencileri
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (4)
	Giriş ve Amaç: Yaygın kabulüyle homofobi; eşcinseller veya eşcinsel davranışlarla ilgili korkunun yanı sıra tiksinti veya nefret hissi, aşağılayıcı, yargılayıcı, suçlayıcı, yasaklayıcı tutumlara karşılık gelmektedir. Türkiye’de eşcinselliğin genel ola...
	Gereç ve Yöntem: Araştırma kapsamında 442 üniversite öğrencisine, 8 demografik soru ve 24 soruluk Hudson ve Rickett homofobi ölçeğinden oluşan anket ile çevrim içi olarak ulaşılıp veriler toplandı. İstatiksel analiz IBM SPSS 25.0 programı kullanılarak...
	Bulgular: Veriler değerlendirildiğinde katılımcıların minimum 24, maksimum 144 puan alabildikleri homofobi ölçeğinden elde ettikleri ortalama skor 62,71 olarak bulundu. Kadın ve erkek katılımcıların arasında anlamlı bir fark görülerek erkeklerin kadın...
	Sonuç: Sonuç olarak, eşcinsel bir tanıdığı olup bu kişiyle daha yakın ilişkileri olan katılımcıların daha az homofobik bir tutum sergiledikleri görüldü. Bununla birlikte cinsiyet, anne eğitim durumu ve yaşamın çoğu geçirilen yerleşim biriminin de homo...
	Anahtar Kelimeler: LGBT, eşcinsellik, homofobi, homoseksüellik
	SP 211: ATTITUDES AND KNOWLEDGE OF PARAMEDICS ABOUT RECOGNITION OF ACUTE STROKE AND PRE-HOSPITAL APPROACH IN NORTHERN CYPRUS
	Saral N.*, Azizoğlu B.*, Albayrak Ç.*, Meşeli AT. *, Aktuğlu SA. *, Khdeir M.*, Eker A.**,
	*Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakütesi Dönem 2
	**Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Nöroloji AD.
	Introduction and Aim: Stroke is defined as a sudden dysfunction caused by the interruption of blood flow to the brain. In the management of stroke, awareness of community and healthcare professionals is pivotal. For most acute stroke patients first me...
	Material and Methods: We have conducted a cross-sectional descriptive study approved by EMU Ethical Committee. An online questionnaire consisting of 20 questions was distributed to paramedics in Northern Cyprus through Google Forms. The data from the ...
	Results: Preliminary results showed that majority of the participants were female (60.9%) and 69.6% of study population concentrated in Nicosia. 83.3% of paramedics are educated in stroke. Although 69,6% of study group indicate that they have some kno...
	Conclusion: Even though majority of paramedics in North Cyprus are educated about acute stroke, 1/3 of them have not any knowledge about thrombolytic therapy and half of them do not know the critical treatment period for acute stroke. Periodic educati...
	Key Words: Paramedics, acute stroke, thrombolytic treatment, knowledge, Cyprus
	SP 212: TIP FAKÜLTESİ FAZ-1 VE FAZ-2 ÖĞRENCİLERİNDE COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE MİNERAL VE VİTAMİN KULLANIM ORANI İLE BU KONUDAKİ BİLGİLERİNİN VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
	Özden L.*, Okumuş T.*, Çim MAB. *, Şedele KG. *, Yaman E.*, Bakar MT. **, Hıdıroğlu S.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf
	** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD
	Giriş ve Amaç: COVID-19 hastalarında beslenmenin, optimal prognoz için önemli olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, tıp fakültesi faz-1 ve faz-2 öğrencilerinin pandemi dönemindeki vitamin-mineral kullanım oranı ve bilgi düzeyini ölçmektir.
	Gereç ve Yöntem: Pandemi dönemi (PD) ve öncesinde (PÖ) vitamin-mineral kullanım oranının sosyodemografik bileşenlerle ve bilgi düzeyiyle ilişkisi incelendi. Tanımlayıcı tipteki araştırma tıp fakültesi 2020-2021 dönemi faz -1 ve faz-2 öğrencilerine (n=...
	Bulgular: Geliri 10000 TL’den fazla olanlar PD’de magnezyum (Chi-Square; p=0,021), kalsiyum (Fisher’s Exact test; p=0,001), B-9 (Chi-Square; p=0,043) ve C vitaminlerini (Chi-Square; p<0,001) sıklıkla kullananlar arasında en yüksek orandadır. Geliri 10...
	Sonuç: Faz-1 ve faz-2 tıp öğrencilerinin vitamin-mineral kullanım sıklığı PD’de, PÖ’ye göre azalmıştır. Vitamin-mineral kullanımında bilgi kaynağını bilinçli seçen bireylerin, bilgi düzeyini ölçen sorularda doğru ifadelere daha fazla yöneldiği gözlenm...
	Anahtar Kelimeler: Vitamin, mineral, besin takviyesi, COVID-19, pandemi
	SP 213: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI SOSYO-EKONOMİK STATÜDEKİ İNSANLARA KARŞI TUTUM VE ÖN YARGILARI
	Varol Y.*, Atalay AE. *, Kaplan DG. *, Laçin N.*, Şengül MF. *, Atabey Ö.*, Akdeniz E.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 (4)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD
	Giriş ve Amaç: Dünyanın her yerinde hastalar, doktorların sosyoekonomik statüye (SES) bağlı ön yargılarıyla yüzleşmektedirler. Hastaların varlıkları, eğitim düzeyleri, yaşadıkları çevreler, fiziksel görünüşleri hatta doktorların kendilerini daha nitel...
	Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 184 MÜTF 1. Sınıf öğrencisine anket dağıtılarak yürütülmüştür. 28 soruluk anketi planlanan 200 katılımcıdan 184’ü doldurmuştur. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. Katılımcıların 1. Bölümde sosyo-demografik durumları (3 soru), ...
	Bulgular: Araştırmada kişilerin günlük hayattaki sahip oldukları ön yargılarını gelecekteki mesleki hayatlarına yansıtma durumları, ön yargılarının ve tutumlarının sosyoekonomik düzeyleriyle bağlantısı saptanmıştır. Ön yargılarını mesleki hayatlarına ...
	Sonuç: Araştırmamız sonucunda katılımcıların kişisel hayatlarındaki ön yargı düzeyleri ve meslek hayatlarındaki ön yargı eğilimleri arasında bir korelasyon bulunmuştur. Hekim adayları için bu sonuçların saptanması ortada dikkat çekilmesi gereken bir s...
	Anahtar Kelimeler: sosyo-ekonomik statü, tıp fakültesi öğrencileri, ön yargı, doktor, tedavi
	SP 214: 571 LİSE ÖĞRENCİSİNİN AŞILAR VE AŞILANMA HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
	Varol Y.* †, Akdıkan Ö.* †, Tuncer OB. * †, Yağcı FS. * †, Ayan O.*, Cöbek Ünalan P**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 (5)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD (1)
	†Araştırmaya eşit katkıda bulunmuştur.
	Giriş ve Amaç: Bağışıklama, bireyin hastalıklara karşı duyarlılığının kaldırılması ve/veya azaltılmasıdır. Kısa vadede hastalıkları önlemek, uzun vadede ise enfeksiyon hastalıklarını eradike etmek hedeflenir. Bu çalışmada geleceğin yetişkini olarak ya...
	Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma 2020 Kasım ayında planlanmış, etik kurul onayından sonra Şubat-Mart 2021’de verisi çevrim içi ortamda toplanmış, Nisan ayında raporlanmıştır.  Çalışmada; okul ve dershane WhatsApp grupları aracılığıyla çe...
	Bulgular: Çalışmaya 571 lise öğrencisi katılmış olup %48,3’ü daha önce aşılanma hakkında bilgilendirildiklerini, %15,6’sı okulda aşılanma hakkında bilgilendirildiklerini, %63,3’ü aşılanmayla ilgili bilgilerini internetten edindiğini, %60,9’u aşılanman...
	Sonuç: Daha önce aşılanma ile ilgili bilgilendirilmiş olmak adolesanların bundan sonra ortaya koyulacak yeni aşıları kabul etmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca anne, baba eğitim düzeyinin artması; yakın çevresinde sağlık profesyoneli bulunması; dokt...
	Anahtar Kelimeler: Sağlık davranışı, aşı, aşılanma, adolesan sağlığı, karar verme
	SP 215: UZAKTAN EĞİTİM DÖNEMİNDE LİSE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE EKRAN KULLANIMININ KAS İSKELET AĞRILARINA ETKİSİ
	Altaş B.*, Doğan Z.*, Suiçmez M. B.*, Albayrak A. C.*, Ünalan G. P.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 (6)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği ABD (2)
	Giriş ve Amaç: COVID-19 pandemisi sebebiyle dünya çapında yüz yüze eğitime ara verilmesiyle beraber uzaktan eğitim kavramı gündeme gelmiştir. Uzaktan eğitim ve karantina koşulları sebebiyle toplumda cep telefonu, bilgisayar, TV gibi ekranların kullanı...
	Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini 2021 yılının Mart ve Nisan aylarında İstanbul’da yaşayan lise ve üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Ağrı düzeyi ile sakatlık riski ölçülmek üzere Örebro Kas İskelet Ağrı Ölçeği’nin valide edilmiş Türkçe versiy...
	Bulgular: Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 206 katılımcının 146’sı kadın (%70,87) 60’ı erkektir (%29,13). Katılımcıların %7,77’si (n=16) kronik kas iskelet hastalığı olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %32,0’ı (n=66) hiç spor yapmadığını if...
	Sonuç: Katılımcıların çoğunluğunun kalıcı sakatlık açısından (n=181, %87,86) düşük risk grubunda olduğu görülmüştür. Ekran kullanım süresi ile kas iskelet ağrıları ve sakatlık riski arasındaki ilişkiyi incelemek için daha ayrıntılı ve örneklemi daha b...
	Anahtar Kelimeler: Bel-boyun ağrıları, ekran kullanım süresi, uzaktan eğitim, öğrenci, sakatlık riski
	SS 201: İSTANBUL’DA BİRİNCİ BASAMAKTA ERİŞKİNLERE YAZILAN REÇETELERDE DİKLOFENAK VE PARASETAMOL KULLANIMININ İNCELENMESİ
	Abanoz MN. *, Sıbıç B.*, Pala S.*, Şanlı A.*, Bayram D.**, Aydın V.***, Ataç Ö.****, Akıcı A.**.
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
	***İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı
	****İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Türkiye’de birinci basamak sağlık merkezlerinde en sık reçetelenen analjezik ilaçlar sırasıyla diklofenak ve parasetamoldür. Bu ilaçlar akılcı ilaç kullanımı bakımından farklı güvenlilik ve uygunluk profilleri sergilemektedir. Bu araştı...
	Gereç ve Yöntem: İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanlığı’ndan onay alındı. İstanbul’da 2016 yılında birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran yetişkinlere (≥18 yaş) yazılan reçeteler içerisinde ≥1 ...
	Bulgular: Çalışma için parasetamol içeren 280.488, diklofenak içeren 337.934 reçete saptandı (reçete başına düşen ilaç sayısı sırasıyla 3,80±2,25 ve 3.90±2,32). Tek tanılı reçeteler incelendiğinde, PİR’de en sık karşılaşılan ilk on beş tanı içerisinde...
	Sonuç: Diklofenak’a kıyasla parasetamol grubunda belirgin derecede daha fazla üst solunum yolu tanılı reçete ile karşılaşılmış olması, parasetamolün enfeksiyona bağlı hastalıklarda analjezik/antipiretik amaçlı daha çok tercih edildiğini göstermesi bak...
	Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, parasetamol, diklofenak, ilaç kullanımı, analjezik
	SS 202: TÜRK TOPLUMUNDA HBA1C VE 25 (OH) D VİTAMİNİ KONSANTRASYONLARINDAKİ MEVSİMSEL DEĞİŞİM: PREDİYABET VE DİYABET İLE İLİŞKİ
	Akas R.*, Kılıçarslan AF. *, Çalıkoğlu F.**, Hacışahinoğulları H.**, Kubat Üzüm A.**, Ömer B.***, Genç S.***, Dirican A.****
	*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dönem 5
	**İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü
	***İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD
	****İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik ABD
	Giriş ve Amaç: Bazı metabolik faktörler ve hormonlar mevsimsel ve çevresel faktörlere bağlı olarak yıllık değişim gösterme eğilimindedirler. Mevsimsel değişimlerle meydana gelen bazı metabolik değişiklikler kan basıncı, kalp hızı; ayrıca serum lipidle...
	Gereç ve Yöntem: Çalışmada kullanılan 86835 örnek, İstanbul Tıp Fakültesi Elektronik Tıp Kayıtları’ndan seçilmiştir. HbA1c ve vitamin D düzeyindeki değişiklikler yaş ve cinsiyete göre değerlendirilmiştir. 25 (OH) D seviyeleri LC-MS/MS, HbA1c ise HPLC ...
	Bulgular: HbA1c düzeyi kadınlarda erkeklere göre anlamlı olarak düşük (p <0.001) ve yazın, kış (p <0.001) ve sonbahar (p = 0.005) mevsimleri ile karşılaştırıldığında daha yüksek bulunmuştur. 25 (OH) D ortalaması 28.2 ± 15.5 ng / mL olup, erkekler ve k...
	Sonuç: HbA1c ile 25 (OH) D arasındaki ilişki, yıl içindeki sıcaklık farklılıkları ve yaş grupları arasında tespit edilmiştir. Beslenme alışkanlıkları, egzersiz ve kronik hastalıkların HbA1c ve D vitamini düzeyleri üzerindeki etkisini araştırmak için i...
	Anahtar kelimeler: Diabetes Mellitus, Vitamin D, mevsimsel değişiklikler, HbA1c, Ramazan
	SS 203: BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE KAYITLI, SON 3 AY İÇERİSİNDE DOĞUM YAPMIŞ ANNELERİN LOHUSA İZLEMLERİ İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARI
	Aksoy A.N*, Yalçın M.O.*, Odabaş M.*, Tınaz N.S*, Düzyol Z.*, Ünalan P.C.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri,
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Gebelikte ve doğum sırasındaki sağlık hizmetleri ile doğum sonrasındaki lohusa izlemleri, anne ve çocukların sağlık sorunlarının saptanıp iyileştirilmesi açısından önemlidir. Lohusa döneminde sık rastlanan Postpartum Depresyon (PPD), bi...
	Gereç ve Yöntem: Örneklemi oluşturan Kartal 3 No ’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne (ASM) kayıtlı, araştırma öncesi son 3 ay içinde doğum yapmış annelerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Annelerin neden ASM’yi tercih ettikleri açık uçlu olarak soru...
	Bulgular: Yaş ortalaması 30.0±4.89 olan 24 katılımcıyla çalışılmıştır. Katılımcılarımızın LTÖDF puan ortalaması 9.62±6.19, medyanı 9.5’tir. Katılımcılarımızın hamilelik sayısı ortalaması 1.62±0.49’dur. Annelerin 15’i (%60) birden fazla gebelik geçirmi...
	Sonuç: Yarı yapılandırılmış görüşmelere göre annelerin çoğu gebelik kontrolleri için ASM’ye gelmelerine rağmen lohusa izlemlerinden habersizlerdi. Lohusalıkta ASM’ye gelme sebepleri çoğunlukla yenidoğan takibiydi. EPDÖ’ye göre olası depresyonlu 7 anne...
	Anahtar Kelimler: Postpartum, Depresyon, Lohusa, Lohusa İzlemleri, PPD
	SS 204: 3 BOYUTLU TARAMA TEKNİKLERİ KULLANILARAK İNTERNAL MAKSİLLER ARTERİN VOLUMETRİK MODELLERİNİN OLUŞTURULMASI
	Örsçelik A.*, Li X.**, El-Sayed I. H.***, Abla A. A.**, Rubio R. R.**
	* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 5
	** Kalifornia Üniversitesi, San Francisco, Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi ABD
	*** Kalifornia Üniversitesi, San Francisco, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz- Baş Boyun Cerrahisi ABD
	Giriş ve Amaç: İnternal maksiller arter (IMAX), beyin cerrahisi anatomisindeki en karmaşık ve zorlu yapılardan biri olarak kabul edilir. Mevcut öğretim araçlarının büyük çoğunluğu, karmaşık nöroanatomik yapıları ve varyasyonları görselleştirmek ve öğr...
	Gereç ve Yöntem: Mikrocerrahi ve endoskopik yaklaşımlarla infratemporal ve pterygopalatin fossayı ortaya çıkarmak için dört kadavra başı diseke edildi. IMAX’in dallarının ve çevresindeki yapıların görüntüleri fotogrametri (PGM) ve yapılandırılmış ışık...
	Bulgular: Yüksek çözünürlüklü 1 VM ve yüksek gerçekçi 3 VM için sırasıyla 5 tarama ve ortalama her bir model için 155 fotoğraf kullanıldı. Model 1'de, infratemporal fossada IMAX'in birinci ve ikinci segmentlerini ve mandibular sinirin dallarını simüle...
	Sonuç: Ürettiğimiz 3D VM’ler; beyin cerrahlarının prosedürlerini planlamalarına, ameliyat sırasında kritik anatomik yapılara zarar vermekten kaçınmalarına ve öğrencilerin IMAX'ın nöroanatomisini daha kolay anlamalarına yardımcı olacaktır.
	Anahtar Kelimeler: İnternal maksiller arter, volümetrik modeller, cerrahi nöroanatomi, fotogrametri, yapılandırılmış ışık tarama
	SS 205: UŞAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NE BAŞVURAN HASTALARDA PROTON POMPA İNHİBİTÖRÜ KULLANIM YAYGINLIĞININ İNCELENMESİ
	Özdemir B.*, Ön KB. *, Altıner E.*, Sevinç B.**
	*Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 Öğrencisi
	**Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
	Giriş ve Amaç: Proton Pompa İnhibitörleri (PPİ); mide asidi salgısıyla yakın ilişki içerisinde olan hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. PPİ’lerin, dünyanın birçok ülkesinde, hastalara en çok reçete edilen ilaçlar arasında olduğu ve reçete edil...
	Gereç ve Yöntem: Çalışmamız için Uşak Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alındıktan sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde polikliniklere ayaktan başvuran 103 hastaya araştırıcılar tarafından yüz yüze soru-cevap şeklinde anke...
	Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşı 48,9±16,3, %41,7 ‘si erkek, %58,3’ü kadındı. Katılımcıların %40,8’inin herhangi bir nedenle PPI kullandığı tespit edilmiştir. Bu hastaların %51,2’si düzenli olarak PPI kullanmaktaydı. PPI kullanan h...
	Sonuç: Yaptığımız çalışmanın sonucunda hastaneye başvuran hastalar arasında PPI kullanımının oldukça sık olduğu tespit edilmiştir. Yine bu hastaların yarısından fazlasının ilacını uygun şekilde kullanmadığı anlaşılmıştır. Hastalarımızın ilaç kullanımı...
	Anahtar Kelimeler: Proton Pompa İnhibitörü, uygunsuz ilaç kullanımı, kronik hastalık
	SS 206: KALP HASTALIĞI TANISINDA DESTEKLEYİCİ YAPAY NÖRAL AĞ MODELİ OLUŞTURULMASI
	Doğan MS. *, Aşcı G. **
	* İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Dönem 4
	**IE School of Human Sciences and Technology, Master of Data Science öğrencisi
	Giriş ve Amaç: Kalp hastalıklarının doğru ve kolay tanısı hayati öneme sahip olduğundan pek çok araştırmaya konu olmuştur. Bu alanda sağlanacak bir gelişme pek çok yanlış tanının, komplikasyonlara neden olacak girişimin ve kaynak israfının önüne geçeb...
	Gereç ve Yöntem: UCI Cleveland Heart Disease veri seti kullanılarak, kalp hastalığının tahmini için KERAS çalışma çerçevesinde farklı şekillerde kurgulanan yapay nöral ağ modelleri (DNN) sınandı. Modellerde ana kalp damarlarından herhangi birinde %50’...
	Bulgular: Yapılan Pearson analizinde kalp hastalığı riski açısından açlık kan şekeri seviyesi (ρ =-0.021), serum kolesterol düzeyleri (ρ =-0.098) arasında anlamlı bir ilişki görülmedi. Veri setinde non-anginal (ρ = 0.26) ve atipik angina tarifleyen (ρ...
	Sonuçlar: Çalışmada oluşturulan en başarılı model; test kümesinde (n = 61) %93,5 duyarlılık, %93,3 özgüllük gösterdi. Geliştirilen modelin aynı veri setini kullanan diğer çalışmalara göre benzer doğruluk oranında, daha dengeli duyarlılık ve özgüllük g...
	Anahtar Kelimeler: makine öğrenimi, kalp hastalıkları, tahmin sistemleri, bilgisayar destekli tanı
	*BU OTURUMDA SUNULACAK ARAŞTIRMALAR ARASINDAN SADECE 1.OLAN GRUP AÇIKLANACAKTIR VE BU OTURUMDA YARIŞAN ARAŞTIRMACILARA ÖDÜL VERİLMEYECEKTİR.
	DS 201: DEĞİŞEN NÖTROFİL MİKTARININ KOLESTEROL SEVİYESİ ÜZERİNE ETKİSİ
	Akgöl NB. *, Fil İA. *, Karaeminoğulları EB. *, Özekici HN. *, Altınoluk T.**, Sevim M.**, Yeğen BÇ. **, Yıldırım A.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
	Giriş ve Amaç: Yüksek kolesterolün mikrodamarlarda inflamasyona yol açtığı ve dolaşımdaki nötrofil sayısını artırdığı bilinmektedir. Ancak nötrofil sayısındaki dalgalanmaların serum lipitlerine etkisini doğrudan gösteren bir çalışmaya rastlanmamaktadı...
	Gereç ve Yöntem: 9-12 haftalık C57Bl/6J dişi ve erkek fareler; 1) nötropeni oluşturulan anti-nötrofil serum (ANS) grubu, 2) ANS taşıyıcısı alan kontrol grubu, 3) nötrofili oluşturulan lenograstim (Granocyte®) grubu, 4) lenograstim taşıyıcısı alan kont...
	Bulgular: İki diyet grubunda da erkek farelerde nötropeni öncesine göre anlamlı kolesterol artışı görüldü (Erkek ND için p=0.0447, erkek YKD için p=0.0336). Lenograstim uygulanan gruplarda; her iki diyet grubunda hem dişi hem erkek farelerin kolestero...
	Sonuç: Nötropeniye yanıt olarak erkek farelerde kolesterol seviyelerinin yükseldiği görülürken, nötrofiliye yanıt olarak hem dişi hem erkek farelerde kolesterol seviyelerinin yükseldiği görülmektedir. Bu sonuç, değişen nötrofil miktarının kan kolester...
	Anahtar Kelimeler: Kolesterol, nötrofili, nötropeni
	DS 202: SIÇANDA AEROBİK, REZİSTANS VE KOMBİNE EGZERSİZİN VASKÜLER DEMANSI TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
	Karaşahin E. *, Öztürk S. *, Aydil S. *, Koşar FE. *, Oruç F. *, Ökten O. ***, Koyuncuoğlu T. ***, Şener D. **, Kasımay Çakır Ö. ***
	* Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 Öğrencileri
	** Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
	*** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Vasküler Demans (VaD), damar sisteminin tıkanması veya zarar görmesinden dolayı bilişsel fonksiyonlarda azalmayla seyreder. Literatürde kronik egzersizin kognitif fonksiyonu iyileştirici etkisi gösterilmiştir. Bu çalışmada aerobik (AE),...
	Gereç ve Yöntem: Sekiz aylık, 200-300 g ağırlığında dişi Sprague Dawley sıçanlar (n=38) yalancı-opere, overiyektomi ve VaD olarak 3 ana gruba ayrılmış, ardından VaD grubu sedanter, AE, RE, KE alt gruplarına ayrılmıştır (n=6). Yalancı-opere grup hariç ...
	Bulgular: Bilişsel fonksiyon; VaD oluşturulmuş sedanter grupta yalancı-opere gruba göre azalmış, tüm egzersiz gruplarında artmıştır (p<0.05-0.01). Sedanter grupta artan şahlanma sayısı ve geçilen kare sayısı KE ile azalmıştır (p<0.05-0.01). Miyelopero...
	Sonuç: AE, RE ve KE; VaD oluşturulan koşullarda bilişsel fonksiyonu arttırmış ve histolojik hasarı hafifletmiştir. AE ve RE inflamatuvar süreci baskılamış, farklı egzersiz tipleri farklı antioksidan kapasitelerini arttırmıştır.
	Anahtar Kelimeler: Aerobik Egzersiz, Rezistans Egzersiz, Kombine Egzersiz, Vasküler Demans, Bilişsel Fonksiyon
	DS 203: CERRAHİ MENOPOZ SONRASINDA ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI OLUŞTURULAN SIÇANLARDA SALİSİLİK ASİT TEDAVİSİNİN OLASI İYİLEŞTİRİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
	Kıroğlu Uzun S. *, Koyuncuoğlu T. *, Bayındır N. **†, Karakuş İS. **†, Taşçı ME. **†, Saraçoğlu BM. **†, Çatal S. **†, Aydın B. ***, Erzik C. ****, Ercan F. *****, Yıldırım A. *, Yeğen B.,     * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD, ** M...
	†Yazarlar araştırmaya eş katkıda bulunmuşlardır.
	Giriş ve Amaç: Yağlı karaciğer hastalığı sık rastlanan sağlık sorunlarındandır. Postmenopozal dönemde östrojenin etkilerinin kaybolmasıyla hastalığın insidansı artmaktadır. Çalışmalarla; overektomiye sekonder geliştirilen fare cerrahi menopoz modelind...
	Gereç ve Yöntem: Hayvanlar; 1) Overektomi (OVX), 2) OVX+Asetil Salisilik Asit (ASA), 3) OVX+Etanol, 4) OVX+Etanol+ASA olmak üzere gruplara ayrılmıştır. İlk gruba 8 hafta içme suyu verilirken diğer gruplara 2 haftalık derlenme süresi sonrasında 6 hafta...
	Bulgular: Karaciğer indeksinde; OVX+Etanol+ASA grubunda OVX+Etanol’e göre anlamlı düzeyde düşüklük saptanmıştır (p<0,05). ALT düzeyleri OVX+Etanol+ASA grubunda OVX+Etanol’e göre anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p<0,05). MDA ve MPO aktivitesi OVX+Eta...
	Sonuçlar: ASA verilen grupta karaciğer fonksiyonlarında biyokimya sonuçlarıyla, antioksidan ve antienflamatuar yönde iyileşme olduğunu gösterilmiştir. Çalışmamız, ASA’nın 11β-HSD1 üzerinden kortizol metabolizmasını etkileyerek karaciğer steatozunu yav...
	Anahtar Kelimeler: yağlı karaciğer, menopoz, glukokortikoid, aspirin, 11β-HSD
	TP 301: MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ETİK İKİLEMLERE BAKIŞI
	Üzrek A.*, Merter A.*, Hayır EB. *, Söyleyici FO. *, Yalçın HD. *, Akgüneş M.*, Akdeniz E.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Doktorların, ahlaki değerlerini sınayan kararlar vermeleri gereken durumlarda kalabileceklerini biliyoruz. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi 1. Sınıf öğrencilerinin etik ikilemlere verdikleri cevaplarla bazı etik kuramlara yakınlıkları,...
	Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine anonim anket uygulama yöntemini kullandık. Bu anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm 3 demografik ve 4 likert soru, ikinci bölüm ise metne dayalı 7 çoktan seçmeli soru içer...
	Bulgular: Araştırmada 139 kişiden geri dönüt alınabilmiştir. Katılanların %40,3’ü (n=56) erkek, %59,7’si (n=83) kadındır. Anketimizde verilen senaryoların ilkinde, hemen hemen büyük bir çoğunluk beş kişiyi kurtarmak için bir kişiyi feda ederek kolu çe...
	Sonuç: Araştırmamızda elde edilen bulgulara göre, bireylerin seçimlerinin sonucu aynı olsa da katılım şeklinin aktif (şişman adamı itmek) / pasif (kolu çekmek) oluşu seçimlerini etkilemiştir. Seçimlerden etkilenen bireylerin katılımcıların seçimleri ü...
	Anahtar Kelimeler: Etik, tren ikilemi, etik ikilemler, organ nakli ikilemi
	TP 302: 18-20 YAŞ ARALIĞINDAKİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞİŞEN BAKIŞ AÇILARI
	Kula B.*, Baş YZ. *, Pamukbasanoğlu E.*, Kaklıkkaya Y.**, Maden S.*, Gök MA. * Akdeniz E.***
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf
	***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Pandemi süreci, dikkatlerin sağlık çalışanlarının üzerine toplanmasına neden olmuştur. Bu çalışmada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerinin COVID-19 pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına karşı değişen bakış açıla...
	Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine 32 soruluk bir anket uygulandı (1 açık uçlu, 5 çoktan seçmeli, 26 likert soru olmak üzere). Toplamda 180 geri dönüt alındı. Veriler IBM SPSS v22.0 programında frekans ve ortala...
	Bulgular: 180 kişiden geri dönüt alınmıştır. Katılımcıların %62,8’i kadın (n=113) %36,1’i erkektir (n=65); %1,1’i (n=2) cinsiyet belirtmemiştir. Katılımcıların %19,4’ü COVID-19 geçirmiştir. COVID-19 geçirenlerin geçirmeyenlere göre sağlık çalışanların...
	Sonuç: Bu çalışmayla pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına olan bakış açısında olumlu yönde bir değişim olduğu saptanmış olup, bu durumun sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve hakları konusunda farkındalığı arttırdığı düşünülmektedir.
	Anahtar Kelimeler: Sağlık çalışanları, Pandemi, COVID-19, Bakış Açısı
	TP 303: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN TIPTA YAPAY ZEKANIN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
	Beyoğlu AT. *, Tekşen E. *, Kösa Z.*, Türkgülü AN. *, Hotmanoğlu AC. *, Sayan K.*, İnanıcı SY. **
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD (1)
	Giriş ve Amaç: Yapay zekâ, bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Yapay zekâ hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi tıp alanında da çığır açmaktadır. Bu...
	Gereç ve Yöntem: Veriler literatür desteğiyle hazırlanan anket formu üzerinden Google Forms aracılığıyla toplanmıştır. Anket; 3 açık uçlu, 9 5’li likert ölçek, 28 çoktan seçmeli ve 4 onay kutulu tipte toplam 44 soru içermektedir. Veriler IBM SPSS 26.0...
	Bulgular: Çalışmaya katılan 164 katılımcının %56,1’i (n=92) kadın, %43,9’u (n=72) erkektir. Yaş ortalaması 19.02’dir (SS=0.953). Yapay zekâ hakkındaki gelişmeleri sıklıkla takip etme oranı %9,1’dir ve bu olgu erkeklerle bağlantılıdır (p=0,036). Yapay ...
	Sonuç: Katılımcılar, yapay zekanın tıp eğitiminde yaygınlaşması gerektiğini ve tıptaki kullanımının hekimlerin üretkenliğini artıracağını düşünmektedir fakat beraberinde bazı endişeler duymaktadır. Katılımcılar gelecekte yapay zekanın sağlık alanında ...
	Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, tıp, tıp öğrencileri
	TP 304: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DR. FAZIL KÜÇÜK TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDEKİ PSİKOLOJİK DURUMLARI
	Ömerağa D.*, Yatağan Ö.*, Akçalı D.*, Erdoğan MZ. *, Laouar SM. *, Mutlu- Altundağ E.**
	*Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 1.Sınıf öğrencileri
	**Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya ABD
	Giriş ve Amaç: COVID-19 pandemi haline gelen SARS-CoV 2 kaynaklı bir hastalıktır. Okulların birçoğu dünyadan izole olunan çevrim içi ders sistemine geçiş yapmıştır. Bu, tıp öğrencilerinin zihinsel ve bedensel sağlık açısından işini çok daha zor hale g...
	Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya katılım için DAÜ’ den ilk üç yıl tıp fakültesi öğrencileri davet edilmiştir. Çevrim içi anket, Kessler-10 Psikolojik Sıkıntı Ölçeği ve araştırma ekibimiz tarafından hazırlanan sorular da dahil olmak üzere 21 soru...
	Bulgular: 151 öğrenci içerisinde 112 öğrencinin katılımıyla %74,2 cevap oranına ulaşılmıştır. Katılımcıların %28’i birinci, %28’i ikinci ve %44'ü üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcıların ortalama yaşı 20.4 ± 1,4 olarak saptanmıştır. C...
	Sonuç: Sonuçlar tıp fakültesi öğrencilerinde orta derecede stres olduğunu göstermektedir. Stresin zihinsel ve bedensel etkilerini en aza indirgemek ve stres yönetimi farkındalığını arttırmak için pandemi boyunca stresle başa çıkma yöntemleri ile ilgil...
	Anahtar Kelimeler: COVID-19, Tıp Öğrencileri, Psikoloji, Stres, Pandemi
	TP 305: VİDEO OYUNLARI OYNAYAN VE OYNAMAYAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
	Şükürov T.*, Subaşı MM.*, Bancar SN.*, Yüksel B.*, Kubat T.*, Çetin AE. *, Akdeniz E.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri
	**Marmara Üniveresitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
	Giriş ve Amaç: Video oyunlarının kişilik üzerindeki etkilerine dair birçok bulgu saptanırken, bağımlılık ve saldırganlıkla ilişkisi olduğu yönünde de çalışmalar mevcut. İlaveten bazı oyun türlerinin daha fazla bağımlılık yaratma potansiyelinin olduğun...
	Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi 2020-2021 yılı 1. Sınıf öğrencilerine; 50 soru, 5 alt boyuttan oluşan Beş Faktör Kişilik testi ve 12 soru, 2 alt boyut içeren Eysenck Kişilik testini barındıran 85 soruluk anket uygulanmıştır. Veriler SPSS 27.0 Pr...
	Bulgular: Katılımcıların %56’sı (n=96) kadın, %44’ü (n=75) erkektir. Kadınların %19,8’i, erkeklerin %81,3’ü oyun oynamaktadır. Video oyunları oynayanlar ve oynamayanlar arasında yalan söyleme (p<0,001; etki büyüklüğü=0,303), duygusal-dengelilik (p<0,0...
	Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre oyunun sigara, alkol tüketimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmasına rağmen etki büyüklüklerine bakıldığında zayıf-orta etki bulunduğu görülüyor. Oyun oynayan-oynamayanlar arasında yalan söyleme, duygusal-dengelilik ...
	Anahtar Kelimeler: Kişilik, Uyku Kalitesi, Bağımlılık
	TP 306: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KÜRTAJ HAKKI VE ETİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
	Akıncı B.*, Baysu D.*, Gökkaya FN. *, İnce AS.*, Suluk AA. *, Öztürk S.*, İnanıcı SY. **
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri (1)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (1)
	Giriş ve Amaç: Kürtaj uzun yıllardır tıp, etik, din ve hukuk gibi birçok alanda tartışılan bir konudur. Kürtaja bakış açısı dini görüş, kültürel özellikler, sosyoekonomik durum ve daha birçok faktörden etkilenebilmektedir ve dünyanın çeşitli yerlerind...
	Gereç ve Yöntem: MÜTF 2020-2021 yılı 1. sınıf öğrencilerine; 9 çok seçenekli, 7 likert, 1 iki seçenekli ve 1 açık uçlu tipte olmak üzere 18 soruluk anket uygulandı. Veriler SPSS 26.0 programı kullanılarak analiz edildi. Frekans ve çapraz tablo değerle...
	Bulgular: Ankete %50,8’i (n=91) erkek, %49,2’si (n=88) kadın olmak üzere 179 kişi katıldı. Katılımcıların 6 farklı durumda kürtaja bakış açısı incelendiğinde, annenin hayatının tehlikeye girecek olması durumunda kürtajı etik bulma oranı en yüksekken (...
	Sonuç: Araştırma sonuçlarına bakıldığında katılımcıların kürtaja bakış açısının kürtajın sebeplerine göre değişiklikler gösterdiği, bu bakış açısını etkileyebilecek en önemli faktörlerden biri olan dini/spiritüel görüşün bile bazı durumlar için kürtaj...
	Anahtar kelimeler: kürtaj, etik, din
	TP 307: COVID-19 PANDEMIC; PERSPECTIVES OF PRECLINICAL MEDICAL STUDENTS AND EFFECTS ON THEIR LIFESTYLES
	Mısırlı A.*, Kısaçam D.*, Ersözlüoğlu E.*, Becer G.*, Kardaş SN.*, Yılmaz N.**
	*Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine, First Year Students.
	**Eastern Mediterranean University Faculty of Medicine, Internal Medicine/Gastroenterology, Famagusta TRNC.
	Introduction and Aim: Covid-19, has appeared in Wuhan in December 2019. It has become an epidemic, leading to the transition to online education in medical schools, and students have been affected in some way by the pandemic. This study aimed to inves...
	Materials and Method: EMU year 1st,2nd, and 3rd students (N=154) were included in the voluntary cross-sectional survey. The questionnaire consisted of 24 questions in English and Turkish investigating "sociodemographic features", "perspective" and "li...
	Results: The sample size was 109(response rate is 99% in the sample calculated with 95 CI) with 64.2% females and 35.8% males (x2, p=0.0045) with a mean age of 20±1.4, 9.2%(n=10) of the students had the Covid-19 virus and 30%(n=3) had their first symp...
	Conclusion: It was concluded that medical students in the pandemic didn’t find daily Covid-19 data reliable and best prevention method was staying at home and pandemic didn’t affect their lifestyle very much, but despite the fact that about half of th...
	Keywords: Covid-19, medical students, perspectives
	TP 308: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
	Genç ME. *, Madenci E.*, Akkurt İ.*, Alarcin E.*, Eyigün Eİ. *, Çetin ZO. *, Acun HP. *, Gülpınar MA. **
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 (1)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ABD (2)
	Giriş ve Amaç: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak insan haklarının ihlal edilmesiyle ortaya çıkan fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet; istenmeyen cinsel ilişki ve gebelik; cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve sağlıksız düşükler birey...
	Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden 137 kadın, 63 erkek, toplam 200 öğrenci araştırma grubunu oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak 38 sorudan ve 5 alt skaladan oluşan Toplumsal Ci...
	Bulgular: Cinsiyet ve baba eğitim düzeyi değişkenleri arasında TCRTÖ ve tüm alt boyutlarda farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Annenin mesleği değişkeninde Kadın Cinsiyet Rolü Alt Skalasında (p=0.047), ayrıca ailedeki kişi sayısı değişk...
	Sonuç: Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, Marmara Üniversite Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını etkilemektedir. Tıp eğitiminin mezuniyet öncesi kısmında toplumsal cins...
	Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, tutum, eşitsizlik
	TP 309: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK ALANINDA SON YILLARDA YAŞANAN DEĞİŞİMLERİN TIP VE UZMANLIK SEÇİMİYLE İLİŞKİSİ
	Ademhan Vİ. *, Fakı E.*, Gürbüz B.*, Gürbüz MA. *, Kuyumcu E.*, Özer B.*, Şahin E.*, Gülpınar MA. **
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 (2)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ABD
	Giriş ve Amaç: Son yıllarda sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler, yeni nesil tedavilerin ortaya çıkışı, Türk bilim insanlarının uluslararası düzeyde başarıları; hekime şiddet, yıldırma olayları ve malpraktis davalarındaki artış; hekimliğin to...
	Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi 2020-2021 yılı Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine 7 çoktan seçmeli, 1 açık uçlu ve 11 Likert tipi olmak üzere toplam 19 sorudan oluşan anket uygulandı. Veriler SPSS 26.0 programı ile analiz edilerek sayı ve yüzd...
	Bulgular: Katılımcı sayısı 213’tür. Katılımcıların %59,62’si (n=127) kadın, %40,38’i (n=86) erkektir. 213 katılımcıdan 205’i (%96,24) uzmanlık yapmayı düşünmektedir. Uzmanlık yapmayı düşünenlerin %15,60’ı (n=32) temel tıp bilimleri, %38,53’ü (n=79) kl...
	Sonuç: Cerrahi Tıp Bilimleri’nde malpraktis davalarının olmasının katılımcıları bu alandan uzaklaştırdığı saptansa da katılımcıların çoğunluğu cerrahi alanda uzmanlık yapmayı düşündüğünü belirtti. Mobbing olaylarının artışının, katılımcıları uzmanlık ...
	Anahtar Kelimeler: tıp seçimi, uzmanlık seçimi, mobbing, hekime şiddet, pandemi
	TP 310: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞLIK BAĞI KURMASINDA, DEVAM ETTİRMESİNDE VE SONLANDIRMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER
	Güneş AN. *, Öksüz D.*, Uzer A.*, Aksu G.*, Çoban H.*, Çahaloğlu U.*, Gülpınar MA. **
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 (3)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (2)
	Giriş ve Amaç: Hayatımızda ‘belli rolleri’ olan kişileri arkadaş olarak seçmekteyiz. Arkadaşlık ilişkilerinin kurulmasında ve devam ettirilmesinde kişinin farkında olduğu veya olmadığı birçok etken rol oynar. Her bireyin aradığı arkadaşlık ilişkisinin...
	Gereç ve Yöntem: Online anket yöntemiyle; araştırmacılar tarafından hazırlanan 27 soruluk, 3 bölümden oluşan bu ankette Likert tipi ölçekler ve çoktan seçmeli sorular kullanıldı. Araştırmaya 51’i erkek (%34,7), 96’sı kadın (%65,3) toplam 147 kişi (260...
	Bulgular: Arkadaş seçiminde yaşa, dini inanca, kültürel ve etnik özelliklere, siyasi görüşe ve cinsiyete ne kadar önem verildiğinin sorgulandığı 5 soruluk bölümde bu faktörlerin cinsiyete göre anlamlı bir fark göstermediği (p=0,739, p=0,345, p=0,575, ...
	Sonuç: MÜTF 1. Sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerini etkileyen birden fazla faktör olduğu ortaya konmuştur. Cinsiyete, sosyoekonomik duruma ve katılımcıların yetiştikleri bölgelere dayanılarak yapılan değerlendirmelerde cinsiyet faktörünün öne ...
	Anahtar Kelimeler: Arkadaşlık, ilişki, kültür, cinsiyet, inanç
	TP 311: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PANDEMİ ÖNCESİ VE SONRASI MESLEK SEÇİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ
	Gereç ve Yöntem: Çalışmada Marmara Üniversitesi 2020-2021 dönemi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencilerine Google formlar üzerinden 14 tanesi sosyodemografik, 13 tanesi tıp seçmedeki etmenlere yönelik olmak üzere 27 soruluk bir anket uygulanmıştır.  Sorula...
	Bulgular: Aile baskısının tıp seçmedeki etkisiyle cinsiyet faktörleri birlikte değerlendirildiklerinde erkeklerin kadınlara göre aile baskısından daha fazla etkilendiği sonucu çıkmıştır (p=0.001). ‘’Sadece 2019 girişlilerin cevapladığı pandemi dönemin...
	TP 312: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKLE İLGİLİ TERCİHLERİ VE BUNLARIN PSİKOLOJİK DURUMLARIYLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
	Öz ÖB. *, Kızılkaya MA. *, Çelebi MT. *, Işıklılar MB. *, Kocaman U.*, Gökçe İ.*, Emre Ö.**
	*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri (1)
	**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (3)
	Giriş ve Amaç: Müzik, tarihi boyunca hem insanların duygularından, içinde bulundukları sosyal ve psikolojik durumlardan beslenmiş hem de bunlara farklı şekillerde etki etmiştir. Müziğin bahsedilen özelliklerinden yola çıkılarak bu araştırmada Marmara ...
	Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi 2020-2021 yılı 1. sınıf öğrencilerine; 7 doğrusal ölçekli, 6 çoktan seçmeli, 2 onay kutulu sorudan oluşan anketle beraber 18 sorudan oluşan Ryff Psikolojik İyi Oluş Ölçeği uygulanmıştır. Uygulanan bu ölçek, Ryff’i...
	Bulgular: Yapılan anket sonucunda 208 kişiden geri dönüş alınmıştır. Psikolojik İyi Oluş ölçeğinin her alt boyutu için elde edilen ortalama puanlar ve katılımcıların müzik türü tercihleri arasındaki ilişki tek tek incelenmiştir. Rock müzik dinleyen ka...
	Sonuç: Yapılan araştırma sonuçlarına göre müzik tercihleri ile psikolojik alt boyutlar (öz kabul, diğerleriyle iyi ilişki kurma, otonomi, çevresel hakimiyet, hayat amacı, kişisel gelişim) arasında anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ancak buradan tek bir ...
	Anahtar Kelimeler: Müzik, Psikoloji, İyi oluş
	TP 313: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP ÖĞRENCİLERİNİN HAYVAN DENEYLERİNE KARŞI BAKIŞ AÇILARI
	Mahmutoğlu İ.*, Nemutlu K.*, Çiçekseven M.*, Akhavan Kharazian P.* Doğru A.*, Norouzbahari M.**
	*Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1
	** Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
	Giriş ve Amaç: Hayvan haklarına bağlantılı etik konularda farkındalık artmaktadır. Hayvanlar; ilaç geliştirmek, ürünlerin güvenliği test etmek için kullanılırlar fakat bu onlara acı verir, yaşam kalitelerini düşürür.  Amacımız; öğrencilerin hayvan den...
	Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)’ndeki birinci-üçüncü sınıftan tıp öğrencilerine ulaşmayı hedefledik, (Aralık 2020- Mayıs 2021) altı ay sürmüştür ve anketimiz kendi sorularımızdan oluşmaktadır. Onay formu; sosyod...
	Bulgular: 95 kişinin cevapladığı anketimiz %66 n=62 kadın, %34 n=32 erkektir, kadınlar tıbbi sağlık alanında daha yüksek bir katılım göstermiştir, ortalama yaş 19.9+-0.01’dir. Katılımcıların %73’ü Türk ve Kıbrıs Türküydü. Üç önemli araştırma sorumuz o...
	Sonuç: Hayvan deneylerini, cinsiyet ile karşılaştırmamız göze vurgulanan bir farklılık göstermiştir. (p>0.05) Bugünün teknolojisiyle bile hayvan deneyleri iyi bir opsiyondur. Daha geçerli yorumlar yapabilmek için daha fazla analiz yapılmalıdır. Projem...
	Anahtar Kelimeler: Hayvan deneyleri, etik, cinsiyet, tıp öğrencileri
	TP 314: MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN 2020 YILINDA TÜRKİYE VE DÜNYADA YAŞANAN OLAYLARA BAKIŞI VE BUNLARIN MESLEKİ BAKIŞ AÇILARI VE MOTİVASYONLARIYLA İLİŞKİSİ
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