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KONGRE BAŞKANLARINDAN

Değerli Okuyucular,

Uzun bir hazırlık sürecinin ardından, birçok zorlukların üstesinden gelerek, öğrencilerimizin
üçüncüsünü gerçekleştirdiği kongremizde emeği geçenlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bilim
insanı olma sürecinde henüz yolun başındaki genç ve azimli öğrencilerimiz için çok iyi bir tecrübe
olduğunu düşündüğüm bu kongrenin her geçen yıl gelişerek devam edeceğine inanıyorum. Zamanla
uluslararası bir öğrenci kongresine doğru evrilmesini umut ediyorum.
Genç bir üniversite ve tıp fakültesi olmamıza karşın, ülkenin zeki ve çalışkan öğrencilerini bünyemizde
barındırmanın getirdiği güvenle çok kısa zamanda 3. Tıp Öğrenci Kongremizi başarı ile geride bırakmış
bulunuyoruz. Değişik tıp fakültelerinden, tıp öğrencilerinin 50’den fazla bilimsel çalışma ile katıldığı
kongremiz, kendi alanında uzman öğretim üyelerimizin sözlü sunumlarla katkı vermeleri ile daha da
zenginleşti. Bu yılki kongremizin teması “Travmaya Multidisipliner yaklaşım” olarak belirlendi.
Ülkemiz sağlık sisteminin tıkandığı noktalardan birine değinilmesi ve bu konuda önerilerin tartışıldığı
bir kongre olması ile de güncel sağlık sorunlarımıza duyarlılığımızı sergiledik. Acil servislerin içinde
bulunduğu yoğunluk ve organizasyon eksiklikleri hepimizin malumu olduğundan, bir travma hastasına
multi-disiplinler bir yaklaşımın nasıl yapılacağı ve bunun tedaviye katacağı faydalar konusunda çok
değerli tartışmalar yapıldı. Sadece bilimsel anlamda değil, aynı zamanda sosyal olarak da çok zengin
bir konuk ve program içeriği ile kongreye olan ilgi artırıldı.
Öğrencilerimiz tıbbi bilgilerini geliştirmenin yanı sıra, bilimsel bir kongrenin nasıl organize edileceğini
de tecrübe etmiş oldular. Bu konudaki yetilerini geliştirdiler. Çok olumlu geri bildirimlerin alındığı bir
kongrenin ardından, kongre süresince elde edilen bilimsel verilerin ve sunulan bildirilerin toplandığı
kitapçığı sizlerle paylaşıyoruz. Faydalı olmasını diliyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.
Daha büyük başarılara doğru…

Prof. Dr. M. İhsan Karaman
Rektör
Kongre Onursal Başkanı
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Sayın Hocalarım, Değerli Tıp Öğrencisi arkadaşlarım,
Tıp Eğitimimiz sürecimizde kendimizi geliştirmek, bilgi ve birikimimizi arttırmak adına düzenlediğimiz,
katıldığımız Ulusal Tıp Öğrenci Kongreleri bilimsel çalışmalara katkı sağlamaları açısından oldukça
önemli bir konuma sahiptir.
27-28-29 Nisan 2018 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Güney
Yerleşke Aşık Paşa konferans salonunda gerçekleştirdiğimiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3. Ulusal
Tıp Öğrenci Kongresi kapsamında sözlü ve poster sunumları gerçekleşmiştir.
Birbirinden kıymetli çalışmaları ile kongremize katılan geleceğin hekim-bilim insanı adayı olan tüm
arkadaşlarımı kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle belirttiği üzere ‘’Dünyada her şey için;
medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.’’ Bilim daima
kazanacaktır. Kalbimiz ferah, zihnimiz berrak, ellerimiz hızlı, yolumuz açık olsun!

Kongre Başkanı
Derya KOÇ

Sayın Hocalarım ve Değerli Tıbbiyeli dostlarım,

Aylar boyu süren yoğun, özverili ve fedakârca yaptığımız çalışmaların bir ürünü olan,
MEDJRCONGRESS adıyla düzenlediğimiz 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresini ve bilimsel içeriğinin bir
parçası olan bu kitapçığı sizlerle buluşturmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her aşamasında ayrı bir
emeğin yer aldığı, düşünmenin ve çalışmanın ürünü olan kongremiz tamamıyla değerli tıbbiyeli
dostlarımın ve hocalarımızın yardımlarının bir sonucudur. Özellikle biz tıbbiyelilerin girişimci, istekli ve
çalışkan tutumlarla ortaya koyduğu bu emeğin karşılığı hiç şüphesiz siz değerli bilim severlerin ilgi ve
takdirleri olacaktır.
Bir ilki başarmak, ilki yapmak için yola çıktık. Kongremiz düzenlenen üçüncü kongre olmasına rağmen
tamamen öğrenciler olarak üstlendiğimiz ilk kongre oldu. Yelkenleri umuda yolculuk için açtık, bilginin
ve bilimin rotasında hareket etmek niyetiyle.
Gayemiz iyiyi, güzeli ve doğruyu paylaşmak, yaşatmak.

Kongre Başkanı
Ahmet Turab Akduman
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Bilgi üzerine…
Sevgili Öğrenciler,
Bu yıl üçüncüsünü yaptığımız öğrenci kongremizde öncekilerden farklı olarak öğrenci dinamizmimize
ideal bir hedefi yakaladık. Tüm organizasyon ve etkinlikler bu defa bizzat öğrencilerimiz tarafından
coşku ve heyecanla ve tabiki en önemlisi büyük bir başarıyla gerçekleştirildi. Kongre eş başkanları
Derya Koç ve Ahmet Turab Akduman ve koordinatör hocamız Doç. Dr. Berna Terzioğlu Bebitoğlu
başta olmak üzere tüm ekibi kutluyor, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.
Genç Meslektaşlarım,
Öğrencilik bilgi merkezinde gerçekleşen bir serüvendir. Bilgi insanın en önemli gücüdür. Ancak bu
gücün derecesi, bilginin niteliği ve kullanımıyla yakından ilgilidir.
Yazılı ve sözlü olarak aktarılabilen, gelişen bilişim teknolojisi kolayca ulaşılabilen formal(açık) bilgilerin
yanı sıra bir de bundan çok daha önemli ve değerli örtük bilgiler vardır. Örtük bilgiler açık bilgilerin
aksine kolay aktarılamayan, tecrübe ve pratik uygulamalarla kazanılan, duygu, sezgi, bakış açısı, değer
ve inançları da barındıran çok daha kişiye özgü bilgi ve yeteneklerdir. Hayatta bizi farklı ve değerli
kılacak olan da bu bilgilerdir. Örtük bilgi iceberg’in görünmeyen yüzü gibi bilgilerimizin yüzde 90’ını
oluşturur. Bu tür bilgiler ancak yakın temasla, gözleyerek, pratik yaparak ve tekrarlayarak edinilebilir.
Özellikle tıp mesleğinde bu husus çok daha özel öneme sahiptir ve bu nedenle tıp sanatı bir usta-çırak
ilişkisi olarak kabul edilir.
Bir anlamda her insan bilgi birikimi, düşünce tarzı ve hayat tecrübesiyle canlı bir kitap sayılır. Bu
açıdan öğrencilik ve meslek hayatında en başta yararlanacağımız kaynaklar canlı kitaplar olmalıdır.
İlim hakikatin bilgisidir. Bilim ise insana ait sistemli bir anlama, bilme çabasıdır. Bilimsel bilgi ‘’her an
doğrulanabilir veya yanlışlanabilir varsayımlar ‘’ olarak nitelenir. Hiçbir zaman eksiklikten ve hatadan
muaf değildir.
Düşünmek insanın en önemli yeteneğidir, akıl ise imkânıdır. Bilgi akıl süzgecinden süzülüp düşünce
havuzunda mayalandığında fikirler ortaya çıkar. İnsanın en değerli ürünü bilgi değil, fikirlerdir.
Bilgi yük vagonları, düşünce ise onları hareket ettiren lokomotife benzetilebilir. Düşünce ve zihni
faaliyetleri beslemeyen bilgiler işlevsizdir. Az bilip iyi düşünebilenler çok bildiği halde
düşünemeyenlerden daha başarılıdır.
Akıl vasıtasıyla yerli yerine monte edilmeyen, düşünceyle anlamlandırılmayan bilgiler hafızaya yük
olduğu gibi aynı zamanda bilgi körlüğüne/bağnazlığına da neden olur.
Bilimsel bilgilerin her zaman sağlam ve açık kanıtlarına bağlanamaması, çok farklı ve hatta birbiriyle
çelişen yorumlara elverişli olabilmeleri yanında bazen de yanlış, abartılı veya gizlenmiş, kasıtlı olarak
saptırılmış veriler içermesi de mümkündür.
Bilgi aynı zamanda insanların, toplumların tutum ve davranışlarını etkileyen, onları belli istikamette
yönlendiren çok önemli bir silah, manipülasyon aracıdır. Bize aktarılan bilgiler büyük ölçüde
anlayışımızı, düşünce ve davranışlarımızı etkiler, adeta bizi güder ve genel olarak bu durumun farkına
dahi varmayız. Farkındalığı ancak eleştirel düşünceyle, kendi deneyim ve birikimimizle sağlayabiliriz.
Böylece pasif, güdülen konumdan çıkmamız mümkün olabilir.
Hafızaya yüklenen bilgilerin çoğu zamanla unutulur gider. Ancak üzerinde düşünülmüş ve deneyim
kazanılmış olan bilgileri unutulsa bile bu bilgiler üzerindeki zihinsel faaliyetlerle oluşmuş olan bilinç
hali geriye kalır ki bu da kültürdür.
Bir anlamda kültür, düşünülmüş bilgilerdir.
Bilgi sınırlı, düşünce ise sınırsız bir alan açar.
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Değerli Öğrenciler,
Tıp mesleği azim, kararlılık ve özveri gerektirir. Öncelikle bilmeniz gerekir ki, gelişim sınırsızdır ve
bunun en büyük engeli kendini yeterli görmektir. Sürekli ve sürdürülebilir bir başarı için kendimizi
hayat boyu geliştirip yenilemek zorundayız. Tıp mensupları olarak sağlık alanını, yeni gelişmeleri
eleştirel bir bakışla değerlendirip buna göre bir duruş sergilememiz gerekir. Bize belletilenlerin pasif
bir uygulayıcısı konumuna razı olmamalıyız. Başkalarına ait ödünç bilgilerle özgünlüğe, özgürlüğe ve
farklılığa ulaşmak mümkün değildir.
Tarih boyunca hasta-hekim ekseninde insanlığa hizmet veren tıp bilimi sanayi devrimiyle birlikte
nitelik değiştirerek büyük bir sektöre dönüşmüş ve temel paradigmaları değişmeye başlamıştır. Hasta
ile doktor arasına bundan böyle teknoloji, medikal ve ilaç sektörü, hukuk, malpraktis endişesi, şiddet
gibi pek çok faktör girmiş ve doktorlar merkezi rollerini kaybetmeye başlamıştır. Batı dünyasında
şekillenen Ortodoks tıp kendisini doğuran materyalist kültürün temel karakterlerini barındırmaktadır.
Bu kültürün temel özelliklerinden biri adeta tabiata meydan okurcasına doğal dengeleri tahrip ederek
hastalıkların çoğalmasına yardımcı olması, diğer bir özelliği de yatırımlarını insan sağlığından çok karlı
olan alana, hastalıklara kaydırmasıdır. Gerçekte insana ve sağlığa kör bir sistemin kuşatması
altındayız.
Tıp sektörünün dikkatlerden kaçan belki de en önemli yönlerinden biri bilimsel araştırma ve bilgi
üretim sistemleri üzerindeki belirleyici rolüdür. Bu rolün tıp eğitimi ve mesleki uygulamalar üzerindeki
yönlendiriciliği tartışmasız bir gerçektir.
Gerek mesleki, gerekse insani sorumluluklarımızla bize biçilen roller arasında giderek bir alan
(misyon) daralması yaşıyoruz. Öncelikle olarak sağlıkla değil hastalıklarla meşgulüz. İnsanla değil
bedeniyle, bedenin bütünüyle değil bir parçasıyla, tek bir organıyla ilgilenmeye yöneltiliyor, giderek
belli talimatları uygulaması gereken teknisyenliğe doğru eviriliyoruz. Sistemin ihmal ettiği, boş
bıraktığı alanlar üzerinde insanlık adına kafa yormamız gerekiyor.
Sevgili Öğrenciler,
Tıp mesleği sürekli aktif öğrenmeyi, ekip faaliyetini, iletişim becerilerini ve paylaşımcılığı gerektirir.
Öğrenci Kongreleri bu nitelikleri kazanmak için iyi bir atölye, sosyalleşme adına eşsiz bir fırsattır.
Tecrübe yaşanır, taklit edilemez. Öğrencilik yıllarından başlayarak bu gibi faaliyetlere katılıp, aktif
görevler üstlenmek, yeteneklerimizi keşfedip geliştirmenize imkân sağlayacak, enerjinizi, heyecanınızı
harekete geçirerek bilgiyi keşfetmenizi, anlamınızı ve anlamlandırmanızı kolaylaştıracaktır. Birbirinizle
ve hocalarınızla yakın ilişkiler kurmanızın örtük bilgi aktarımı açısından da son derece gerekli ve yararlı
olacağı şüphesizdir. Bütün bunlar sizi farklı ve özel kılacak, özgüveninizi arttıracaktır.

Kongremizin başarılı olmasını diler, hepinizi en derim sevgilerimle selamlarım

Prof. Dr. Mustafa SAMASTI
Kurucu Dekan
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Sevgili en genç meslektaşlarım,

İyi hekim; sağlık savunucusu, bilim insanı, iletişimci, ekip üyesi, danışman ve lider rollerinin hakkını
verebilen bir profesyoneldir. Sizler de hekim olma yolunda ilerlerken eşsiz fırsat olan tıp öğrenci
kongrelerine katılarak ve hatta kongrelerin organizasyon süreçlerinde yer alarak bu rolleri
kazanıyorsunuz.

Kazandığınız bilgi, beceri ve deneyimleri meslek hayatınız boyunca kullanacaksınız. Öğrencilik
yıllarından başlayarak bu gibi faaliyetlere katılıp aktif görevler almanız İYİ HEKİM olma yolunda en
güçlü adımlarınız olacak; hayatınız boyunca asla unutamayacağınız ve “iyi ki yapmışım” diyeceğiniz
güzellikler olarak kalacaktır.

Henüz son sınıfı bulunmayan genç bir fakültenin 3. öğrenci kongresini düzenlemesi kuşkusuz büyük
bir başarıdır. Bu başarıyı taçlandıran ise organizasyon süreçlerini sizlerin üstlenmiş ve yaklaşık 40 tıp
fakültesinden katılımla görevi layıkıyla tamamlamış olmanızdır.

Bu başarı öyküsünü gerek bilimsel gerekse organizasyon performanslarıyla yazan siz sevgili
öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Prof. Dr. Mustafa TAŞDEMİR
Dekan
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Sevgili öğrenciler,
Günümüzde tıp eğitimi artık sadece bilgi aktarımı ile sınırlı kalmamaktadır. Karşılıklı etkileşimin
olduğu öğrenenin de aktif katılımıyla yeni bir eğitim modeline dönüşmektedir. Öğrenmenin en önemli
unsurlarından biri olan etkileşim, kalıcı bilgi sağlaması ile beraber çeşitli becerileri ve tutumları
kazanma yeterliliği sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim programları öğrenci merkezli bir yapıya doğru
hızla gelişmekte, programların belirlenmesinden geribildirimlerinin değerlendirilmesine kadar tüm
süreçlerde öğrencinin rolü artmakta ve önem kazanmaktadır.
Tıp Öğrenci Kongresi, eğitiminizin bir parçası olup bu süreçte gerek bilimsel kongre programı
hazırlama, bilimsel çalışma sunma, yönetme gerekse sosyal aktiviteleri organize etme gibi becerileri
kazandıran önemli bir dersinizdi. Sizler bu kongreyi düzenleyerek ve aktif katılım sağlayarak
uygulama, analiz etme ve değerlendirme gibi daha üst düzeylerde yetkinlikleri kazanmış oldunuz.
Düşünürün belirttiği üzere ‘’ Söylersen, unuturum. Gösterirsen, hatırlarım. Dahil edersen, anlarım. ‘’.
Hekimlik hayatınız boyunca pek çok kongreye katılma fırsatı yakalayacaksınız, bugün bu kongrenin
katılımcısı olan ya da organizasyon ekibinde yer alan her öğrenci MEDJRCONGRESS’teki birikimlerini
zihninde anlamlandırarak kalıcı hale getirmiş oldu.
Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi adına yakışır tüm yönleriyle tam bir öğrenci kongresi olarak hazırlandı.
Bu sürece dahil olarak kalıcı yeterlilikler kazandığınızı ileride sizlerin daha iyi anlayacağınızı
düşünüyorum.
Sevgili Öğrenciler sizleri kutluyor, gelecek kongrelerde başarılarınızı arttırarak hekim olma yolunda
ilerleyeceğinize inanıyorum.
Başarı dileklerimle…

Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU
Dekan Yardımcısı/Kongre Koordinatörü
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Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. İhsan KARAMAN

Kongre Koordinatörü
Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU

Kongre Başkanları
Derya KOÇ
Ahmet Turab AKDUMAN

Kongre Genel Sekreteri
İclal ÇAKIR

Kongre Düzenleme Kurulu
Neslihan MEDET
Selda PUR
Seray APAYDIN
Şeyma ÖZBUDAK
Bedriye ULUTÜRK
İklim MARANGOZ
Ece GÖKÇEK
Rümeysa YILMAZ
Selin CAVİT
Muhammet SEÇKİN
Tülin DİNÇAL
Emir GÖKMEN
Feyza KAYA
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Danışman Bilim Kurulu
Fahri Ovalı
Mustafa Samastı
Mustafa Taşdemir
Orhan Alimoğlu
Gürhan Baş
Halit Oğuz
Lokman Uzun
Mehmet Sargın
Berna Terzioğlu
Elif Oğuz
Oğuz Poyanlı
Ebuzer Aydın
Kurtuluş Açıksarı
Asiye Kanbay
Süleyman Daşdağ
Aytekin Oğuz
İbrahim Akalın
Ömer Turan

Değerlendirme Kurulu
Handan Ankaralı
Berna Terzioğlu
Elif Oğuz
Fehim Esen
Elif Dolanbay
Burcu Yücel
Şule Bulur
Hatice İkiışık
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KONGRE PROGRAMI
KONGRE 1. GÜN
27 NİSAN CUMA
08:30-10:00

KAYIT

10:00-11:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

11:00-11:30

Yetişkinlerde Travma - Travmaya Multisistemik Yaklaşım
Uzm. Dr. Görkem Alper SOLAKOĞLU
Kahve Molası
PEDİATRİK TRAVMALAR OTURUMU
Çocuk Cerrahisi
Prof. Dr. Çiğdem ULUKAYA DURAKBAŞI
Çocuk Yoğun Bakım
Uzm. Dr. Muhterem DUYU
ÖĞLE YEMEĞİ
(POSTER SUNUMLARI)
TORAKS TRAVMALARI VE
KARDİYOVASKÜLER TRAVMALAR OTURUMU
Toraks Travmaları
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bilgi
Kardiyovasküler Travmalar
Doç.Dr. Ebuzer Aydın
Dr. Öğr. Üyesi Cemal KOCAASLAN
Kahve Molası
Hekimlikte Uluslararası Kariyer
Doç.Dr. Selçuk SILAY
Üst Ekstremite Travmaları
Doç. Dr. Abdullah DEMİRTAŞ
Uzm. Dr. Ahmet KARAASLAN
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Gelişen Sklera Perforasyonu ile Travmatik
Optik Nöropati Birlikteliği
Ezgi ÖZDEMİR
Multiple Skleroz hastalarında Epstein-Barr virüs enfeksiyonu ve serum leptin
seviyeleri
Hatice Feyza DİLEK
Kahve Molası
ORTOPEDİK TRAVMALAR OTURUMU
Pelvis-Alt Ekstremite Travmaları
Doç. Dr. Oğuz POYANLI
Ortopedik Yaralanmalarda Korunma
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Esat UYGUR
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Türkiye’deki Tıp Fakültesi Mezunlarının Mesleki Memnuniyeti ile Mesleklerine
Bakış Açılarının araştırılması
Emre AKBAŞ
Nadir Konuşmalar Sunumlarının Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Nadir Hastalıklar

11:30-11:45
11:45-12:15
12:15-12:45
12:45-14:00

14:00-14:30
14:30-15:00

15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-16:00

16:00-16:10

16:10-16:20

16:20-16:30
16:30-17:10

17:10-17:20

17:20-17:30

9

17:30-17:40
17:50
18:45
20:00-23:00
23:00

09:00-09:15

09:15-09:30

Bilgisine Etkisi
Betül Nur KESER-Ülkü Nur KIRMAN
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Firdevs ŞAHİN
SERVİSLERİN OTELE HAREKETİ(Konaklamalı Kişiler İçin)
Servislerin Otelden ve Okuldan Gala Yemeğine Hareketi
Gala Yemeği
Servislerin Gala Yemeğinden Otel ve Okula Hareketi
KONGRE 2. GÜN
28 NİSAN CUMARTESİ
Tıp Eğitiminde Öğrencinin Rolü
Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU
Doç. Dr. Elif OĞUZ
Simülasyon Modeliyle Travmaya Multidisipliner Yaklaşım
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin MUTLU
KAFA- OMURGA TRAVMALARI OTURUMU

09:30-10:00

10:00-10:10

10:10-10:20

10:20-10:30
10:30-10:45
10:45-11:15

11:15-11:30

11:30-11:40

11:40-11:50

11:50-12:10

12:10-12:20

Kafa Travmaları
Doç. Dr. Mehmet ERŞAHİN
Uzm. Dr.Ercan BOŞNAK
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Sıçanlarda Lityum-Pilokarpinle Oluşturulan Temporal Lob Epilepsi Modelinde
Kafeik Asitin Epileptogenez, Öğrenme-Bellek ve Lokomotor Aktivite Üzerine
Etkisinin Araştırılması
Nur RAMOĞLU
Tümör Yerleşim Yerine Göre Mide Kanserlerinin
Lenf Nodları Haritası
Ayşe PARALI
Künt Travma: 593 Olgunun Analizi
Kübra MELEMEZ
Kahve Molası
SPİNAL-BOYUN TRAVMALARI OTURUMU
Spinal Travmalar
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sabri GÜRBÜZ
Asistan Dr.Fatih SARITEPE
Boyun Travmaları
Prof. Dr. Lokman UZUN
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Venöz Tromboembolizm Araştırması:
4. Sınıf Tıp Öğrencisi Deneyimi
Tuba ÖZTOPRAK
Delici Kesici Alet Yaralanmaları: 97 Olgunun Analizi
Yavuz İLERİ
OKÜLER TRAVMALAR OTURUMU
Oküler Travmalar
Prof. Dr. Halit OĞUZ
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Patlayıcı Madde İle Yaralanan Hastanın Göz İçi Yabancı
Cisminin Korneal Tünel’den Çıkarılması
Melike KORKUT
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12:20-12:30

12:30-13:00
13:00
14:00
17:00
17:30-19:00
19:00-21:00
21:00

09:00-09:30
09:30-10:15
10:15-10:30
10:30-11:15

11:15-11:30
11:30-12:15

12:15-13:00
13:00-15:00

Keratoplastili olguda oküler travma
Elif GÜLEN
Genç Araştırmacılar Oturumu
(Paralel Olarak Poster Sunumları)
Arife DEMİRCİ
Sertaç ÇEKÜÇ
Servislerin Kalkışı
Tekne Turu
Tekne Turu Dönüş
Okul Bahçesinde KOLPA Konseri
Bahçede Etkinlikler
Otel Servislerinin Kalkması
KONGRE 3. GÜN
29 NİSAN PAZAR
Travma’da Radyolojinin Yeri
Prof. Dr. Adnan KABAALİOĞLU
SÖYLEŞİ
Doç. Dr. Halit YEREBAKAN
Kahve Molası
ABDOMİNAL TRAVMALAR OTURUMU
Künt Travmalar
Prof. Dr. Gürhan BAŞ
Penetran Travmalar
Prof.Dr. Orhan ALİMOĞLU
Kahve Molası
GENİTOÜRİNER TRAVMALAR OTURUMU
Genitoüriner Travmalar
Prof. Dr. Turhan ÇAŞKURLU
Doç. Dr. Selçuk SELÇUK
Ödül Töreni
Kapanış
Atölye Çalışmaları
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SÖZLÜ BİLDİRİLER
S01. Türkiye’deki Tıp Fakültesi Mezunlarının Mesleki Memnuniyeti ve Mesleklerine
Bakış Açısının Araştırılması
Emre Akbaş1, Salih Yıldırım1, İbrahim Akalın2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 3.sınıf öğrencisi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, İstanbul
Amaç: Tıp Fakültesi ülkemizde üniversitelerin taban sıralamalarının ortalamaları alındığında en
yüksek sıralamayla öğrenci alan üniversite bölümüdür ve tıp fakültesi okuyan kimseler belli bir
düzeyin üzerindeki öğrenci kitlesini oluşturmaktır. Böyle olmasına rağmen ülkemizde son yıllarda
hasta şikâyetleri giderek artmaktadır. Hekim kaynaklı şikâyetlerin artması bizde hekimlerin
mesleklerinden duydukları memnuniyetin ne düzeyde olduğu merakını uyandırmıştır. Bu durumdan
yola çıkarak çalışmamızda ülkemizdeki tıp fakültesi mezunlarının mesleki memnuniyetlerinin
araştırılması amaçlanmıştır. Bu memnuniyet düzeyinin ileride tıp fakültesini seçmeyi düşünen ve aynı
zamanda okuyan öğrenciler için yol gösterici olacağı düşünülmüştür.
Gereç ve Yöntem: Araştırma verileri hazırlanan anket formu ile internet üzerinden ve basılı formlar
ile 2 farklı şekilde toplanmıştır. Toplam 17 sorudan oluşup 2 bölüm içermektedir. İlk 14 soru tıp
fakültesi mezunu tüm hekimlere, devamında yer alan 3 soru ise sadece herhangi bir branşta
uzmanlaşan kişilere yöneliktir. Sorular çoktan seçmeli olup 3 soruda seçenekler dışında katılımcıların
görüşlerini belirtebileceği bölüm bulunmaktadır. Araştırma anketi tıp fakültesi mezunu 136’sı uzman
hekim olmak üzere toplam 179 hekime uygulanmıştır. Araştırmaya dâhil olma kriteri Türkiye’deki
herhangi bir tıp fakültesinden mezun olmaktır. Ardından anket sonuçlarının frekans ve ki kare
analizleri yapılmıştır.
Bulgular: Anketimize katılan hekimlerin %73,3’ü üniversite tercih listesinde tıp fakültesine ilk sırada
yer vermiştir. Katılımcıların %68,2’si eğitim için ayırdığı süreyi, %70,6’sı çalışma şartlarını göz önünde
bulundurduğunda gelirinden memnun değil. Ayrıca hekimlerin %44,4’ü tekrar kendisine hak verilse
hekimlik mesleğini seçmeyeceğini belirtmiş ve %71,9’u çalışma şartlarından memnun değil, neden
olarak ise en büyük seçeneği %45,2 ile özlük haklarının yetersiz olması oluşturmaktadır.
Araştırmamızın en çarpıcı sonucu olarak hekimlerin %92,7’si hekimlik mesleğinin eski itibarını
kaybettiği düşüncesine sahip. Uzman hekimlerin %64,3’ü TUS ile bulundukları bölüme ilk sınavlarında
yerleşmeyip %57,2’si ilk tercihinde uzmanlaştıkları branş yer aldığı cevabını vermiştir. Uzman
hekimlerin %79,1’i branşlarından memnun.
Sonuç ve Öneriler: Kendi dönemlerinde ülkemizin en güzide öğrenci kitlelerinden birini oluşturan
hekimlerimizin mesleki açılardan memnun olmaması birçok sağlık problemini beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle hekimlerin düşünceleri ilgili makamlar tarafından dinlenilmeli, son
yıllardaki güzel bir gelişme olan hasta haklarının arttırılmasının yanında hekim hakları da
arttırılmalıdır. Araştırmamız bu konuda yapılan çalışmaların arttırılması gerektiğini ve hekimlerin
meslekleri ile ilgili olumsuz durumların giderilmesini sağlayan bir sistemin gerekliliğini ortaya
koymuştur. Aynı zamanda hekim gözünden hekimliğin eski itibarına sahip olmadığı düşüncesi
görülmüştür. Bunun yanında tıp fakültesi seçmeyi düşünen lise öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri
için mesleği icra eden kişilerin düşünceleri ile fikir edinebilecekleri bir başvuru kaynağı
oluşturulmuştur. Araştırmamız ülkemizde aynı anda hem lise hem de tıp fakültesi öğrencileri için
seçecekleri bölüm ve branşa rehberlik edebilecek ilk çalışmadır.
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Anahtar Kelimeler: Hekim, memnuniyet, ki-kare, tanımlayıcı araştırma, TUS
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S02. Multipl Skleroz Hastalarında Epstein-Barr Virüs Enfeksiyonu ve Serum Leptin
Seviyeleri
Hatice Feyza Dilek.1,2, Noriko Isobe.2, Takuya Matsushita.2, Yuri Nakamura.2, Ayoka Sakoda.2,
Takayuki Fujii T.2, Mitsuru Watanabe.2, Kyoko Iinuma.2,Fumie Hayashi.2, Jun-ichi Kira.2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi, İstanbul,
2. Nöroloji Departmanı, Nöroloji Enstitüsü, Tıp Fakültesi, Kyushu Üniversitesi, Fukuoka, Japonya
Amaç: Multipl Skleroz, etyolojisi bilinmeyen demiyelinizasyon ile karakterize otoimmüm bir
hastalıktır. Epstein-Barr Virus (EBV) enfeksiyonu ile ilişkisi primer olarak hem risk faktörü hem de
hijyen hipotezi bağlamında araştırılmaktadır. Leptin ise adiposit kaynaklı ve enerji homeostazisinde
görev aldığı bilinen ve aynı zamanda da regülatuvar immün sistem üzerine etkileri olduğu düşünülen
bir hormondur. Serum leptin seviyeleri hem MS'de hem de sistemik lupus eritamatozis (SLE),
inflamatuvar barsak hastalıkları (IBD), romatoid artrit (RA) gibi diğer otoimmün hastalıklarda yüksek
olarak kaydedilmiştir. Aynı zamanda Genome wide association (GWAS) çalışmaları kapsamında Japon
MS hastalarında leptin hormonunu kodlayan gen polimorfizminin MS için risk faktörü teşkil ettiği
kaydedilmiştir. Bu çalışmada, bir ilk olarak, serum leptin seviyelerinin EBV enfeksiyonu statüsü
gözetilerek, kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem: 54 Sağlıklı Kontrol(SK) ve 193 MS hastasının serum leptin seviyeleri ve 20 SK ve 120
MS hastasının EBV enfeksiyon statüsleri, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile
Kyushu Üniversitesi Hastanesinde ölçülmüştür. İstatistiksel analiz için JMP programı kullanılmıştır.
Bulgular: Daha önce rapor edildiği gibi serum leptin seviyeleri kadın nüfusta bağımsız olarak yüksek
tespit edilmiştir (K: n=163; 11,2 ng/ml vs E: n=84; 5,9 ng/ml ortalama, p <0001). Tüm popülasyonda
(SK + MS), serum leptin seviyeleri EBV enfeksiyonuna göre önemli bir fark arz etmemiştir (EBV
taşıyıcı: n=128; 9,6 ng/ml vs EBV taşıyıcı olmayan: n= 12; 6,6 ng/ml ortalama, p=0.408). Ancak MS
hastaları arasında serum leptin seviyeleri, önemsiz olmakla beraber, EBV taşıyıcılarda, EBV taşıyıcısı
olmayanlara göre daha yüksek tespit edilmiştir (10.03 ng/ml vs 5,2 ng/ml ortalama, sırasıyla,
p=0.183) ve serum leptin seviyeleri EBV taşıyıcılarının %31,8 (35/110)'inde 12 ng/ml'den yüksekken,
EBV
taşıyıcısı
olmayanlarda
bu
oran
%0
(0/10)'dır
(p=0.033).
Sonuç ve Öneriler: Elimizdeki veriye göre EBV enfeksiyonu MS hastalarının bir kısmında daha yüksek
bulunmuştur. EBV enfeksiyonu toplumsal düzeyde yüksek frekansa sahip olduğu için EBV-negatif MS
hastaları ve SK örneği elde etmek çok büyük bir sorun teşkil etmektedir ve bu çalışmanın istatistiksel
gücünü sınırlamaktadır. Ancak, EBV enfeksiyonunun leptin seviyelerine olan etkisi ile MS için risk
faktörü oluşturabileceği hipotezinin gelecekte çalışılması gereken bir hipotez olduğu kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Epstein-Barr Virus, Multiple Sclerosis, Leptin, Otoimmün Hastalıklar
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S03. Tümör Yerleşim Yerine Göre Mide Kanserlerinin Lenf Nodları Haritası
Ayşe Paralı1, M. Kübra Melemez1, Metin Leblebici2, Gözde Kır3, Orhan Alimoğlu2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 4.sınıf Öğrencisi, İstanbul
2. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
3. Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada mide kanserinde lenf nodu diseksiyon genişliği sağkalım ile ilişkilidir. Mide
kanserli hastalarda yerleşim yerine göre lenf nodlarının araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada tek bir cerrah tarafından yapılan mide kanseri tanısı almış
hastaların gastrektomi tipleri, tümör tipi, evresi ve yerleşimleri, lenf nodu istasyonları ve metastazları
retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma grubundaki 61 hastanın 19’u (%31,1) kadın, 42’si (%68,9) erkek olup ortalama yaş
62,8 ± 12,4 (aralık:37-86) yıl olarak tespit edildi. Gastrektomi ameliyatlarının 19’u (%31,1) subtotal
gastrektomi, 3’ü (%4,9) remnant gastrektomi, 39’u (%63,9) total gastrektomi olup, tümör yerleşimi
34’ü (%55,8) proksimal, 27’si (%44,3) distal olduğu tespit edildi. Tümör tiplerine bakıldığına ise 48’i
(%78,7) adenokarsinom, 8’i (%13,1) taşlı yüzük hücreli karsinom, 2’si (%3,3) nöroendokrin karsinom,
1’i (%1,6) undifferansiye adenokarsinom, 2’si (%3,3) diğerleri olarak sınıflandırılmıştır. Tümörlerin
ortalama çapı 6.4±3.2 (aralık:2-17) olarak hesaplandı. Disseke edilen ortalama lenf nodu sayısı
42,5±21,0 (aralık:14,0-105,0) olup ortalama lenf nodu metastaz sayısı 12,6±18,6 (aralık:0-86) olarak
bulundu. Ortalama lenf nodu sayısı 1. istasyondan 12. istasyona göre sırasıyla 3.98± 4,3, 3,7±3,6,
10,5±8,0, 7,1±5,8, 2,1±2,9, 7,2±6,0, 6,6±7,0, 3,7±3,1, 2,9±2,9, 4,2±6,1, 3,5±3,3, 2,9±3,3; ortalama
lenf nodu metastaz sayısı ise 1,0±2,0, 0,7±2,2, 3,9±5,5, 1,9±3,2, 0,9±1,9, 2,2±5,6, 2,2±4,7, 0,6±1,1,
0,5±1,4, 2,0±5,9, 0,7±1,8, 0,1±0,4 olarak saptandı. Hastalar TNM evresine göre 5 (%8,2)’i Evre-I, 11
(%18,1)’i Evre-II, 38 (62,3)’i Evre-III, 7 (%11,5)’si Evre-IV olarak sınıflandırıldı.
Sonuç ve Öneriler: Bu araştırmada ortalama disseke edilen lenf nodu sayısı 42 olup, en sık lenf nodu
tespit edilen istasyonlar 3, 4, 6 ve 7 nolu istasyonlardır.
Anahtar Kelimeler: mide kanseri, lenf nodu istasyonları
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S04. Künt Travma: 593 Olgunun Analizi
M.Kübra Melemez1, Mihriban Bayraktar1 ,Fatma Arslan1, Adnan Özpek2, Tunç Eren3, Orhan Alimoğlu3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi 4.Sınıf Öğrencisi, İstanbul
2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Künt travma, anlamlı oranlarda mortalite ve morbiditeye yol açabilen önemli bir yaralanma
mekanizmasıdır. Bu araştırmada, künt travma olguları ile ilgili deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu prospektif araştırmada künt travma nedeniyle Ocak 2009 ile Kasım 2017
tarihleri arasında yatırılarak takip ve tedavi edilen olguların demografik verileri, yaralanma
mekanizmaları ve tıbbi kayıtları analiz edildi.
Bulgular: Çalışma grubundaki 593 hastanın 439'u (%74) erkek ve 154'ü (%26) kadın olup ortalama yaş
38,5 (aralık: 12-86) yıl olarak hesaplandı. Travma mekanizmalarına göre incelendiğinde; 183 (%30,9)
yüksekten düşme, 157 (%26,5) araç içi trafik kazası, 134 (%22,6) araç dışı trafik kazası, 70 (%11,8)
motosiklet kazası, 22 (%3,7) fiziksel şiddet ve 27 (%4,5) crush yaralanma olgusu mevcuttu. Sistemlere
göre yaralanmalar değerlendirildiğinde; 300 (%50,6) pelvis ve ekstremite, 298 (%50,3) toraks, 289
(%48,7) karın içi organ, 76 (%12,8) baş ve boyun ile 68 (%11,5) maksillofasyal bölge yaralanması tespit
edildi. Tüm çalışma grubunda genel mortalite; 49 olgu ile %8,3 olarak hesaplandı. Karın içi organ
yaralanması saptanan 289 hastalık alt grupta; 142 (%49,1) dalak, 93 (%32,2) karaciğer, 54 (%18,7)
böbrek, 23 (%7,9) ince bağırsak, 12 (%4,2) pankreas, 8 (%2,8) kolon, 8 (%2,8) inferior vena kava, 7
(%2,4) diyafram, 7 (%2,4) üriner traktus, 2 (%0,7) duodenum, 1 (%0,3) adrenal gland, 1 (%0,3) mide
ile 1 (%0,3) rektum yaralanmasına ek olarak 7 (%2,4) hastada karın duvarı hematomu gözlendi. Karın
içi solid organ yaralanması saptanan olguların 228'i (%78,9) non-operatif olarak takip edildi ve bu
hastalarda mortalite gözlenmedi.
Sonuç ve Öneriler: Non-operatif olarak takip edilen karın içi solid organ yaralanmalarında mortaliteye
rastlanılmadı.
Anahtar Kelimeler: künt, travma, non-operatif tedavi, cerrahi
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S05. Venöz Tromboembolizm Araştırması:4. Sınıf Tıp Öğrencisi Deneyimi
Tuba Öztoprak1, Habibe Kübra Coşkun1, Kübra Özmeral1, Betül Şimşek1, Kübra Melemez1,Afife Özkal1,
Fulya Buse Güngör1, Seher Yaycı1, Orhan Alimoğlu2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul,
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Venöz tromboembolizmin (VTE) sık görülen ve yüksek mortalite ve morbidite oranlarıyla
seyreden bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada; venöz tromboembolizmin
patofizyolojisi, coğrafi bölgelere göre prevalansı ve profilaksisi amacıyla kullanılan farmakolojik ve
non-farmakolojik yöntemlerin etkinliği ile ilgili yapılan literatür araştırmasının sonuçlarının sunulması
amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Tıp fakültesi 4. Sınıf öğrencilerinden 8 kişilik bir çalışma grubu oluşturuldu. VTE’nin
patofizyolojisi ve kanserle ilişkisi, kıtalara ve ülkelere göre prevelansı ve insidansı ile VTE
profilaksisinde heparin, düşük molekül ağırlıklı heparin, anti-embolik çorap, vena kava filtresi,
intermitan pnömatik kompresyon ve mobilizasyonun etkinliği araştırmacılar tarafından konu başlıkları
olarak belirlendi. Literatür taraması sırasında PubMed, Google Scholar, National Center of
Biotechnology Information sitelerinden ekstrakte edilen 400 adet makale incelendi. Araştırma
sürecinde 6 defa grup toplantısıyla değerlendirme yapıldı.
Bulgular: Yapılan araştırma neticesinde VTE’nin multifaktöriyel ve kompleks patofizyolojiye sahip bir
hastalık olduğu ve hangi profilaksi yönteminin etkinliği araştırıldıysa, o yöntemin daha etkili olduğu
sonucuna ulaşıldığı tespit edildi.
Sonuç ve Öneriler: VTE’nin farklı coğrafi bölgelerde farklı prevelans ve insidansa sahip olması
nedeniyle, profilaksi için önerilen yöntemler dünyanın farklı bölgelerinde geçerli olmayabilir. Bu
nedenle ülkemizde VTE yaygınlığı ve profilaksisi için prospektif çalışmalar yapılması gerektiği
düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: venöz tromboembolizm, profilaksi, araştırma
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S06. Delici Kesici Alet Yaralanmaları: 97 Olgunun Analizi
Yavuz İleri1, Nuray Çolapkulu2, Orhan Alimoğlu2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Delici kesici alet yaralanmaları (DKAY) penetran travmalar arasında klinikte en sık
karşılaşılandır. Bu çalışmada DKAY nedeni ile takip ve tedavi edilen hastaların yaşlarını, yaralanma
çeşitlerini, coğrafik bölgeye göre dağılımlarını ve tedavi yöntemlerini ortaya koymayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Marmara Bölgesi Toplantıları’nın 2017 yılına
ait veriler kullanılarak DKAY vakalarına ulaşıldı. Hastalar cinsiyet, yaş, yaralanma çeşidi, coğrafik bölge
ve tedavi yöntemlerine göre sınıflandırıldı.
Bulgular: Doksan yedi DKAY vakası çalışmaya dahil edildi. Doksan altısı (%98,9) erkek, biri (%1,1)
kadındı. Erkeklerin yaş ortalaması 30,7 (15-88 yaş) iken kadın hasta 25 yaşında idi. Yetmiş dördü
(%76,2) Avrupa; 23’ü (%23,8) Anadolu yakasındaki hastanelerden bildirildi. Elli dört (%55,6)
abdominal, 29 (%29,8) torakoabdominal, 9 (%9,2) torakal, 3 (%3) kalp nafiz, 2 (%2) gluteal yaralanma
kaydedildi. Altmış dört (%65,9) laparotomi, 18 (%18,5) tanısal laparoskopi yapılırken; 11 (%11,3) yara
yeri eksplorasyonu yapılarak operasyonsuz takip edildi. Dört (%4,1) torakotomi yapıldı.
Torakotomilerin 3’ü terapötik, 1’i resusitatif idi. Yalnızca bir terapötik torakotomi yapılan hasta
ameliyat sonrası şifa ile taburcu edilirken diğer 3 vaka mortalite ile sonuçlandı. Toplamda 91 (%92,7)
hasta başarı ile tedavi edildi.
Sonuç ve Öneriler: Delici kesici alet yaralanmalarının genç erkeklerde ve sosyoekonomik düzeyi
düşük bölgelerde görülme sıklığı fazladır.

Anahtar kelimeler: Delici kesici alet yaralanması, bıçaklanma, nonoperatif tedavi, cerrahi
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S07. Sıçanlarda Lityum-Pilokarpinle Oluşturulan Temporal Lob Epilepsi Modelinde
Kafeik Asitin Epileptogenez, Öğrenme-Bellek ve Lokomotor Aktivite Üzerine
Etkisinin Araştırılması
Nur Ramoğlu, Ecem Yağmur Demir, Dila Su Viçin, Özge Çil, Naz Atila, Güldal Süyen
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul
Amaç: Epilepsi çalışmalarının temel amacı, hayat kalitesini düşüren tekrarlayıcı nöbetlerin oluşumunu
(epileptogenez) ve sonucunda bu nöbetlerin getirdiği komplikasyonları engelleyecek terapi
yöntemleri aramaktır. Kafeik asidin literatürde yer alan antioksidan etkilerinden yola çıkarak,
epileptogenezde etkili olan oksidatif stresin engellenmesinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu
çalışmada sıçanlarda lityum- pilokarpinle indüklenmiş temporal lop epilepsisi modelinde kafeik asidin
epileptogenez ve davranışsal/bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkisi araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Sprague Dawley dişi sıçanlar kullanıldı. Status Epileptikusa giren
sıçanların nöbetleri Racine skalasına göre skorlandı ve nöbetlerin indüklendiği günden itibaren 7 gün
boyunca rastgele ayrılan üç gruptan birinci grup salin, ikinci grup 1 mg/kg kafeik asit, üçüncü grup 8
mg/kg kafeik asitle intraperitoneal olarak tedavi edildi. Tedavinin bitişinde 2 hafta boyunca videolarla
nöbetlerinin sıklığı ve skoru takip edilen sıçanlara, 2 haftanın sonunda Morris su tankı testi ve açık
alan testi uygulandı. Deneylerin sonunda dekapite edilen sıçanların hipokampuslarında MDA, GSH,
TAS, TOS tayinleri yapıldı. Sonuçlar ANOVA ve t-test ile değerlendirildi.
Bulgular: Sıçanlarda status epileptikusa bağlı olarak öğrenme ve bellekte bozulma ve lokomotor
aktivitede artma saptandı. Kafeik asidin uygulanan dozlarda öğrenme ve bellek üzerine anlamlı bir
iyileştirici etki göstermedi, 8 mg/kgkaafeik asit uygulanan sıçanlarda öğrenme kontrol grubuna göre
daha fazla bozulmuştu. Kafeik asit lokomotor aktivitede kontrol grubuna göre anlamlı bir farklılık
oluşturmadı. Sıçanların uzun dönem video monitorizasyon sonuçları 8 mg/kg kafeik asit uygulanan
grupta spontan rekürran nöbetlerin diğer gruplara göre daha fazla sayıda ve sürede görüldüğünü
ortaya çıkardı. Öte yandan, biyokimyasal analizler kafeik asidin doza bağımlı olarak antioksidan
kapasiteyi artırdığını gösterdi.
Sonuç ve Öneriler: Buna göre kafeik asit status epileptikusa bağlı olarak oluşan oksidatif stresi
azaltmakta, ancak epileptogenez, öğrenme- bellek ve lokomotor aktivite üzerine anlamlı bir iyileştirici
etki göstermemektedir. Çalışma halen devam etmekte olup, sonuçlar ön bulgu niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: epilepsi, kafeik asit, epileptogenez, oksidatif stres

Kaynaklar:
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S08. “Nadir Konuşmalar” Sunumlarının Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Nadir
Hastalıklar Bilgisine Etkisi
Betül Nur Keser1, Ülkü Nur Kırman1, Elif Oğuz2, Nurgül Bulut3, Berna Terzioğlu Bebitoğlu2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 3. Sınıf öğrencisi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Sıklığı 1/2000’den az olan hastalıklar Avrupa’da nadir hastalık olarak tanımlanmaktadır.
6000’den fazla nadir hastalık vardır ve Türkiye’de 5 milyon nadir hastanın olduğu tahmin
edilmektedir. Nadir hastalıkların yaklaşık %80’i genetik temellidir. Türkiye’de yapılmış net bir
prevalans çalışması olmamakla birlikte, akraba evliliğinin yüksek oranda görüldüğü ülkemizde bazı
nadir hastalıkların daha sık görülebildiği belirtilmektedir [1,2]. Bu durum göz önünde bulundurularak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nadir Hastalıklar Araştırma Kulübü (İMÜNAD), Tıp Fakültesi
öğrencilerine “Nadir Konuşmalar” başlığıyla sunumlar düzenlemektedir.
Bu çalışma ile İMÜNAD’ın düzenlediği “Nadir Konuşmalar” kapsamında Tıp fakültesi öğrencilerine
nadir hastalıklarla ilgili yapılan sunumların değerlendirilmesi ve ilerde kulübümüzce yapılacak
çalışmalar için bir ön bilgi elde edilmesi hedeflenmiştir.
Gereç ve Yöntem: İMÜNAD’ın düzenlediği “Nadir Konuşmalar” etkinliği kapsamında Tıp Fakültesi
öğrencilerine yönelik olarak nadir hastalıkların ele alındığı sunumlar düzenlendi. Bu sunumlarının
öncesinde ve sonrasında, hastalıkların hangi cinsiyeti daha sık etkilediği, patogenezi, bulguları, tanı ve
tedavisinde kullanılan yöntemler olmak üzere toplam 5 kategoride bilgilerin sorgulandığı bilgi
ölçekleri katılımcılara uygulandı.
Bulgular: Spinal Müsküler Atrofi, Cri du Chat Sendromu ve Kraniosinostoz ölçeklerindeki patogenez
sorularına doğru cevap verme oranı sunumdan önce sırasıyla %36,7, %57,1, %41,2 iken sunumdan
sonra %90,9, %100, %100’dür. Tedavi sorularına doğru cevap verme oranı ise sunumdan önce
sırasıyla %30,0, %33,3, %29,4 iken sunumdan sonra %76,7, %100, %88,2 olarak bulunmuştur.
Katılımcıların ölçek sorularına sunumdan önce ve sonra verdikleri cevaplar arasında anlamlı derecede
farklılık tespit edilmiştir. Patogenez sorusuna sunumdan önce ve sonra verilen cevaplar arasında ise
çok yüksek düzeyde istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.000).
Sonuç ve Öneriler: Türkiye’de diğer ülkeler oranla daha sık görülen nadir hastalıklarla ilgili Tıp
fakültesi öğrencilerinde farkındalık yaratılması ve bilgilendirilmesini amaçlayan İMU Nadir Hastalıklar
Araştırma Kulübü’nün yapmış olduğu faaliyetler içerisinde yer alan “Nadir Konuşmalar” etkinliğinin
olumlu sonuçları olduğu gözlenmiş olup bu ve bunun gibi faaliyetlerin daha kapsamlı olarak
sürdürülmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: nadir hastalıklar, tıp öğrencileri, farkındalık, sunum
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S09. Keratoplastili olguda oküler travma
Elif Gülen1, Abubekir Durmuş2, Remzi Karadağ3, Halit Oğuz3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 5.Sınıf Öğrencisi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği,
İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD, İstanbul
Amaç: Travma sonrası iris prolapsusu ve greft hasarı olan hastaya yaklaşımı değerlendirmek.
Olgu Sunumu: Düşme sonucu görme kaybı ve ağrı ile başvuran 80 yaşındaki erkek hasta kliniğimize
başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde; sol göz yapıları doğal, görmesi 2mps (ambliopi) idi. Sağ
göz ışık hissi (+), 3,5 yıl önce lökom nedeniyle penetran keratoplasti yapılmış. Ön segment
muayenesinde greft inferotemporalinde iris prolapsusu, ön kamerada hifema görüldü. Göz içi basıncı
5 mmHg olup, fundus seçilemedi. Ultrasonografisinde koroid dekolmanı izlendi. Hastaya lokal ve
sistemik antibiyotik tedavisi başlandı. Glob bütünlüğünü korumak amacıyla primer perforasyon tamiri
planlandı. Genel anestezi altında enfekte iris dokusu çıkarıldı. Korneal perforasyon hattı süture edildi.
Ameliyat sonrası göz içi basınç 15 mmHg ölçüldü. Sütürlerin intakt olduğu, sızıntı olmadığı tespit
edildi.
Sonuç ve Öneriler: Travma olgularında glob bütünlüğünü korumak ve endoftalmiyi önlemek amacıyla
primer perforasyon tamiri yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: oküler travma, iris prolapsusu, keratoplasti
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S10. Patlayıcı Madde İle Yaralanan Hastanın Göz İçi Yabancı Cisminin Korneal
Tünel’den Çıkarılması
Melike Korkut1, Veysel Aykut2, Fehim Esen2, Halit Oğuz2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Patlayıcı madde yaralanması sonucu göz içi yabancı cisim tespit edilen olgu sayısı son
dönemlerde artmaktadır. Bu olgulara uygulanacak tedavi yöntemi önemlidir. Tedavi yönteminin
belirlenmesinde çıkarılacak yaban cismin boyutu belirleyicidir. Çalışmamızda patlayıcı madde
yaralanması sonucu yaralanan hastanın kornea tüneli ile göz içi yabancı cismin çıkarılmasını,
tedavisini ve bir yıllık takip sonuçlarını paylaşacağız.
Olgu Sunumu: Patlayıcı madde yaralanması sonucu göz içi yabancı tespit edilen 29 yaşında erkek
hasta tedavi ve takip için hastanemize sevk edildi. Hastanın merkezimize yapılan muayenesinde sağ
göz doğaldı, sol gözde görme seviyesi 0,5 seviyesinde, ön segment yapıları doğal, göz içi basıncı
normal idi. Fundus muayenesinde sağ göz doğal sol gözde vitre içi kanama tespit edildi. Yapılan
kraniyal bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde, vitre boşluğunda retina yüzeyinde yabancı cisim
izlendi. Genel anestezi altında pars plana vitrektomi yapıldı. Göz İçi yabancı cismin sklera kesisinden
çıkarılmayacak kadar büyük olması nedeniyle aynı seansta lens aspirasyonu da yapıldı ve yabancı
cisim korneal kesi yerinden çıkarıldı. Siliyer sulkusa göz içi mercek yerleştirildi, retina yırtıkları argon
lazer ile çevrildi. Ameliyat sonunda tamponad olarak silikon yağı uygulandı. Ameliyattan 3 ay sonra
lokal anestezi altında silikon yağı çıkarıldı. Takiplerde yapılan kontrol muayenelerinde görme seviyesi
6. ayda 0,7 iken birinci yılın sonunda tama yükseldi. Biyomikroskopik muayenede kornea saydam, ön
kamara forme, göz içi mercek santralize, göz içi basıncı ilaçsız doğaldı. Fundus muayenesinde retina
yatışık optik disk ve maküla doğaldı.
Sonuç ve Öneriler: Posterior segmentteki büyük göz içi yaban cisimlerin çıkarılması için pars planadan
yapılan geniş sklera kesileri retina dekolmanı ve koroid kanamaları için risk teşkil edebilmektedir.
Korneal tünel arka segmentte bulunan büyük yabancı cisimlerin çıkarılması için etkili ve güvenli bir
yoldur.
Anahtar kelimeler: göz içi yabancı cisim, patlayıcı madde yaralanmaları, korneal tünel
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S11. Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Firdevs Şahin
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3.sınıf öğrencisi, Konya
Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), ağır bir psikolojik travma sonrasında ortaya çıkan,
Travmatik bir olayın tekrar tekrar yaşanması, olayı hatırlatan uyaranlardan kaçınma ve artmış
uyarılmışlık gibi özgül semptomlarla kendini gösteren bir bozukluktur. TSSB oluşması için ağır bir
travma olması gerekmemekle birlikte kişiye göre değişen faktörlere bağlı olarak da TSSB oluşabilir.
(1,2). TSSB psikiyatrik hastalıklar içinde etiyolojisi en net hastalıktır ve etken travmadır. TSSB’nin
yaygınlığı değişmekle birlikte askeri bir çatışmada bulunma, stresli bir yaşam sürme, toplama
kampında bulunma, doğal bir felakete maruz kalma, ciddi bir trafik kazası geçirme gibi risk
faktörlerinin olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, risk altındaki kişilerde TSSB görülme oranı
%58’e kadar çıkabilmektedir.
TSSB nörobiyolojisinde HPA eksen aktivitesi önemli rol oynar. TSSB stresin beyin üzerinde
oluşturduğu yanıta benzer değişiklikler yapar dolayısıyla kortizol ve nörepinefrin salınması bu yanıtın
sonucu olur. HPA eksen aktivitesinin artışı aynı zamanda inflamasyon yanıtı oluşturur. Bu da TSSB’nin
sadece ruhsal değil fiziksel sağlığı da etkilediğinin bir göstergesidir. (3,4)
TSSB konusunda ilk çalışmalar askerler ve travmaya maruz kalan bireylerle başlamıştır. I. Dünya
Savaşı, II. Dünya Savaşı ve ardından Vietnam Savaşı’nın yol açtığı yıkım, konuya ilişkin çalışmaları
hızlandırmıştır. (5) Travma sonrası ortaya çıkan bozukluklar erken dönemde tanınmaz ve müdahale
edilmezse kronikleşip birey ve toplum için maliyeti yüksek olan ciddi bir sağlık sorunu haline
gelebilmektedir. Dolayısıyla toplumda önemli bir sorun teşkil eden ve toplum içinde yaygınlık
oranının %1-14 arasında değiştiği belirtilen bu önemli ruhsal bozukluğun tanısı da en az tedavisi kadar
önem arz etmektedir. (2,5,6,7)
TSSB bireyler arasında değişkenlik gösteren semptomlarla seyredebileceğinden tedavi hekim
kararıyla şekillenir. Tedavide antidepresanlar (SSRI ve SNRI), monoamin oksidaz inhibitörleri,
antipsikotikler, beta blokörler ve benzodiazepinler yer alabilir. Psikoterapik tedavilerden EMDR
Terapisi ve Prolonged Exposure Terapisi TSSB için kullanılan terapiler arasında yer alır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal ve insan eliyle gerçekleştirilen felaketlere sık
rastlanmaktadır. İnsanın yaşantısında maruz kaldığı her felaketin ilerleyen zamanlarda ruhsal bir
soruna dönüşebileceği hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. (8)
Anahtar Kelimeler: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, ruhsal sorunlar, travmatik olaylar, anksiyete
bozuklukları
Kaynaklar:
1.Aker AT. Travma sonrası stres bozukluğunun bilişsel ve davranışçı tedavileri. 3P Dergisi 2000;8:3846.
2.Katz CL, Pellegrino L, Pandya A, Ng A, DeLisi LE. Research on psychiatric
outcomes and interventions subsequent to disasters: a review of the literature. Psychiatry Res
2002;110:201-17.
3.Vermetten E., Bremner JD. Circuits and systems in stress. II. Applications to neurobiology and
treatment of PTSD. Depress Anxiety. 2002;16:14–38.
4.Bremner JD., Krystal JH., Southwïck SM., et al. Noradrenergic mechanisms in stress and anxiety: II.
Clinical studies. Synapse. 1996;23:39–51.
5.Akçay BD. TSSB tanısı alan hastaların uyku yapısındaki değişiklikler. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı, GATA, Türkiye, 2011.
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6.Brunello N, Davidson JR, Deahl M, Kessler RC, et al. Posttraumatic stress disorder: diagnosis and
epidemiology, comorbidity and social consequences, biology and treatment. Neuropsychobiology
2001;43:150-62.
7. Chan AO, Medicine M, Air TM, McFarlane AC. Posttraumatic stress disorder
and its impact on the economic and health costs of motor vehicle accidents in South australia. J Clin
Psychiatry 2003;64:175-81.
8. Kaya B, Sungur MZ. Travma sonrası stres bozukluğu. Psikiyatri Dünyası
1997;1:40-3.
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S12. Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Gelişen Sklera Perforasyonu İle Travmatik
Optik Nöropati Birlikteliği
Ezgi Özdemir 1, Fehim Esen2, Veysel Aykut2, Aylin Ardagil Akçakaya3, Halit Oğuz2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
3. Türkiye Dünya Göz Hastanesi, İstanbul
Amaç: Göz travmaları, geri dönüşümsüz görme kaybının önemli nedenleri arasındadır. Acile gelen göz
travması vakalarının %56’sını çocuk grubu oluştururken, %3,6’sı ateşli silah yaralanmalarından
kaynaklanmaktadır. Bu çalışmamızda sizler ile ateşli silah yaralanmasına bağlı sklera perforasyonu ve
travmatik optik nöropatisi olan, nadir bir hastanın tedavisini paylaşacağız.
Olgu Sunumu: 13 yaşında erkek hasta, pompalı tüfek ile yaralanma nedeni ile hastanemize sevk
edildi. Hastanın merkezimize sevk edilmeden önce dış merkezde yapılan muayenesinde sağ göz
doğaldı, sol gözde ışık hissi olmadığı ve gözün hipoton olduğu izlendi. Yapılan kraniyal bilgisayarlı
tomografi görüntülemesinde, orbitada optik sinir komşuluğunda bir saçma izlendi. Hasta aynı gece
skleral perforasyon giriş deliğinin primer onarımı için ameliyat edildi. Travmatik optik nöropati
tedavisi için hastaya pulse steroid tedavisi başlandı. Ertesi gün yapılan muayenede hastanın sol
gözünde görme keskinliğinin el haraketi düzeyinde olduğu izlendi. 10 gün sonra yapılan kontrol
muayenesinde travmatik retina dekolmanı nedeni ile görme keskinliğinin el hareketi seviyesine
düşmüş olduğu izlendi. Pars plana vitrektomi (PPV) + lensektomi yapıldı, retina dekolmanı yatıştırıldı
ve göz içerisine silikon uygulanarak operasyon sonlandırıldı. Postoperatif 1. ay yapılan muayenesinde
görme keskinliğinin 0,2 seviyesine yükseldiği izlendi. İkinci ay muayenesinde proliferatif
virtreoretinopati geliştiği izlendi, yeniden PPV yapıldı, traksiyonel bantlar temizlendi ve silikon
uygulanarak göz kapatıldı. Silikon altında hastanın görmesi 0,2 düzeyindeydi.
Sonuç ve Öneriler: Travmatik optik nöropati ve skleral perforasyonun birlikte gerçekleştiği ve ışık
hissi kaybı olan bu hastada, travmaya uğrayan gözde yeniden görme elde edilebilmiştir. Travma
hastasında tecrübeli merkezlerde, uyumlu bir ekip çalışması ile ümitsiz vakalarda dahi görmenin
kurtarılması mümkün olabilmektedir. Travma hastasının uzun ve dikkatli takip edilmesi, gereğinde ek
tedaviler uygulanması gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: travmatik optik nöropati, sklera perforasyonu, retina dekolmanı, ateşli silah
yaralanması
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POSTER BİLDİRİLER
P101. Granulomatöz Mastit: Olgu Sunumu
Emine Ünal1, Merve Bartan1, Ezgi Aslan1, Abdullah Aydın2 Orhan Alimoğlu1
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, İstanbul
Amaç: Granulomatöz mastit; memenin nadir görülen, benign ve kronik inflamatuar bir hastalığıdır.
Klinik ve radyolojik olarak meme kanserini taklit edebilir. Çoğunlukla doğurganlık çağındaki
kadınlarda, tek memede ağrılı kitle olarak karşımıza çıkar. Bu olgumuzda tedaviye dirençli meme
apsesi tanısından granulamatöz mastit tanısına kadar geçen süreci sunmaktayız.
Olgu Sunumu: Otuz iki yaşında, sonuncusu 5 yıl önce olmak üzere 2 doğum yapmış postpartum
tiroidit sonrası hipotiroidi tanısı olan kadın hasta 2 ay öncesinde sol meme üst dış kadranda ani ve
şiddetli ağrı, ele gelen kitle, kızarıklık, meme başı çöküntüsü, el ve ayak interpharyngeal eklemlerinde
ağrı ile hastaneye başvurdu. Hastada memeye travma ve geçirdiği meme rahatsızlığı öyküsü
bulunmayıp soy geçmişinde de bir özellik yoktu. Hastaya meme apsesi ön tanısıyla parenteral
antibiyotik tedavisi başlandı ve hastanemiz genel cerrahi servisine yatırıldı. USG’de sol meme üst dış
kadrandan subareolar alana kadar uzanan apseyle uyumlu koleksiyon alanları görüldü. Perkütan apse
drenajı yapıldı ve kültürde üreme olmadı. İnflamatuar meme kanseri ayırıcı tanısıyla ince iğne
aspirasyon biyopsisinde (İİAB) nötrofiller arasında yaygın köpüksü makrofajlar görüldü. Bilateral
meme MR incelemesi sol memede periferik kontrast tutulumu gösteren inflamasyon-enfeksiyon
süreci ve bu zeminde oluşan apseyle uyumlu idi. İleri tetkik için granülomatöz mastit ön tanısıyla kalın
iğne biyopsi ve PPD testi yapıldı. Hastanın PPD testi 25mm olarak ölçüldü. Kalın iğne biyopsisinde
görülen dev hücre histiyositlerle granülomatöz mastit tanısı konuldu.
Sonuç ve Öneriler: Granulamatöz mastit nadir benign bir meme hastalığıdır. Ayırıcı tanıda tedaviye
dirençli meme apseleri ve inflamatuar meme kanseri yer alır. Hastalığın tanısı ve tedavisi zahmetli,
sabır gerektiren bir süreçtir.
Anahtar Kelimeler: meme apsesi, granulomatöz mastit, meme kanseri
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P102. Memenin Küçük Hücreli Nöroendokrin Tümörü: Olgu Sunumu
Kübra Özmeral1 Ayşe Paralı1, Afife Özkal1, Fulya Güngör1, Kübra Melemez1, Betül Şimşek1, Tunç Eren 2
,Abdullah Aydın3,Orhan Alimoğlu2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul
2. Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul Medeniyet ÜniversitesiTıp Fakültesi, İstanbul
3. Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul
Amaç: Memenin küçük hücreli nöroendokrin tümörü nadir görülen bir durumdur. Bu konu hakkında
sınırlı bilgi olmasına rağmen, kötü bir prognoza sahip olduğu düşünülmektedir.
Olgu Sunumu: Kırk dört yaşında kadın hasta sağ memede alt dış kadranda ele gelen kitle şikayetiyle
kliniğe başvurdu. Hasta premenopoz olup ailesinde meme kanseri öyküsü mevcut değildi. Fizik
muayenede sağ memede 5cm çapında kitle ve sağ aksillada palpabl lenf nodları mevcuttu.
Mamografide sağ memede 4,5x4 cm boyutlarında düzensiz sınırlı lezyon izlendi. MR görüntülemede
sağ memede 4,6x4,7 cm boyutlarında hiperintens lezyon izlendi. Ultrasonografi eşliğinde alınan Trucut biyopsinin histopatolojik incelenmesi sonucunda küçük hücreli nöroendokrin tümor tanısı
konuldu. Toraks, batın ve pelvik BT’de başka lezyon saptanmadı. Kitle, memenin primer küçük hücreli
nöroendokrin tümörü olarak tanımlandı. Hastaya 3 kür neoadjuvan kemoterapi uygulandı. Tümörde
regresyon gözlenmediği ve neoadjuvan kemoterapi öncesi PET-CT görüntülemeleri karşılaştırıldığında
tümörün progrese olduğu gözlendi. Bu nedenle hastaya cerrahi girişim kararı verilerek, modifiye
radikal mastektomi yapıldı. Patolojik incelemede tümör hücreleri dar sitoplazmalı atipik epitel
hücrelerinden ve hiperkromatik nükleuslu pleomorfik hücrelerden oluştuğu tespit edildi. Tümör
hücreleri sinaptofizin, kromogranin A ve CD56 ile pozitif boyandı ve Ki67 proliferatif indeks %60 idi.
Östrojen ve progesteron reseptörleri negatifti. Tümör hücreleri GATA-3 ile negatif boyandı. Dört adet
lenf nodunda tümör metastazı pozitif idi. 20 lenf nodunda reaktif lenf nodu hiperplazisi mevcuttu. Bu
bulgularla hastanın evresi Evre-III olarak belirlenmiştir.
Sonuç ve Öneriler: Memenin küçük hücreli nöroendokrin tümörü nadir görülen ve neoadjuvan
tedaviye yanıtı az olan tümörlerdir.
Anahtar Kelimeler: meme, karsinom, nöroendokrin
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P103. İnflamatuvar Miyofibroblastik Meme Tümörü Olgusu
Ahmet Salih Karaoğlu1, Mahmut Hüdai Demir1, Abdullah Ayaz1, Hamza Uysal1, Tuçe Söylemez2,
Abdullah Aydın2, Orhan Alimoğlu3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesi 3
Amaç: İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümor(İMT), memede son derece nadir görülür ve genellikle
İnflamatuvar Psödotümörlerin bir alt grubu olarak kabul edilir. Plasma hücreleri, lenfositler,
eozinofiller ve nükleer atipi göstermeyen yassı iğsi hücreler gibi birtakım inflamatuvar hücrelerden
oluşur. Klinikte genellikle ele gelen kitle, ağrı ve şişkinlikle karşımıza çıkar. Biz bu araştırmada
memede görülen İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümör olgusunu sunmayı amaçladık.
Olgu Sunumu: Altmış altı yaşında kadın hasta, sağ memesinin üst iç kadranında ağrı, şişkinlik ve ele
gelen kitle ile başvurdu. Meme USG’sinde, sağ meme üst iç kadranda, 39 x 31 mm boyutunda,
mikrokalsifikasyon içeren, lobule konturlu lezyon gözlendi. Meme MR’da, aynı meme aynı kadranda,
40 x 26 mm boyutlarında, hafif lobüle konturlu T1A serilerinde hipointense, T2A serilerinde
hiperintense kitle görüldü. Hastaya memede kitle eksizyonu ile birlikte sentinel lenf nodu biyopsisi
işlemleri gerçekleştirildi. Frozen sonucu cerrahi sınırlar salim ve sentinel lenf nodu negatif olarak
belirlendi. Vakamızın patolojik değerlendirmesinde, sitoplazma sınırları tam olarak seçilemeyen, geniş
hücre çekirdeğine sahip tümör hücreleri ile bu hücreler arasında benign ductus yapıları görüldü. Aynı
zamanda kitlenin farklı yerlerinde yoğun inflamatuvar hücre infiltrasyonu ve sklerotik değişiklikler
tespit edildi. Lezyon immunohistokimyasal olarak Anaplastik Lenfoma Kinaz (ALK) negatif; kaldesmon,
düz kas aktini, vimentin, CD10 ve s-100 pozitif olarak boyandı. Bu bilgiler ışığında memede
İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümör tanısı konuldu. Hastamız uygulanan cerrahi sonucunda şifa ile
taburcu olduktan sonra halen sağlıklı durumdadır.
Sonuç ve Öneriler: Memede görülen İnflamatuvar Miyofibroblastik Tümörlerin klinik olarak
değerlendirilmesinin çok önemli olduğunu ve gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: inflamatuvar miyofibroblastik tümör, meme, ALK, inflamatuvar hücreler
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P104. Okült Meme Kanseri Olgusu
Aslıhan Kul1, Ahmet Aydın Tasgın1, Hakan Baysal1, Tuçe Soylemez 2, Orhan Alimoglu1
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, İstanbul
Amaç: Meme kanseri hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde; kadınlarda en sık görülen malign
kanser türüdür. Tarihte ilk defa William Halsted tarafından Annals of Surgery dergisinde bildirilen iki
vaka ile tanımlanan okült meme kanseri ise nadir rastlanan malignitelerden biridir. Biz, bu vaka
raporunda hastanemize başvuran okült meme kanseri tanısı koyduğumuz iki hastamızı sunmayı
amaçladık.
Olgu Sunumu: Biri 52, diğeri 61 yaşında olan iki kadın hasta, sol koltuk altında şişlik ve ağrı şikayetiyle
dış merkezden kliniğimize yönlendirildi. Fizik muayenelerinde, belirgin aksiller lenfadenopatiler
haricinde memede patoloji tespit edilmedi. Meme USG, mamografi, MR ve PET CT görüntülemede
memede yer kaplayan lezyon tespit edilmedi. Buna ek olarak görüntüleme eşliğinde belirlenen lenf
nodlarından biyopsi alınması uygun görüldü. Ancak sol aksiller fossada hipermetabolik metastatik lenf
nodları tespit edildi ve alınan aksiller lenf nodu biyopsi materyallerinin patolojik incelemesi meme
kanseri ile uyumlu idi. Daha sonra yapılan aksiller lenf nodu disseksiyonunda bir olgudan alınan
disseksiyon materyalinde yalnızca östrojen reseptörü pozitifken, diğer olgudan alınan örnekte
östrojen, progesteron reseptörleri ve HER2 pozitifti. Aynı zamanda bir hastada çıkartılan 15 lenf
nodunun 5’inde, diğer hastada da 11 lenf nodunun 3’ünde metastaz görüldü. Bunun üzerine her iki
vakaya da mastektomi yapılması kararı verildi. Mastektomi materyallerinden birinde invaziv meme
karsinomu, diğerinde de duktal ve lobüler karsinom izlendi. Hastalarımız operasyon sonrasında tedavi
olarak kemoterapi almaya devam etmektedir.
Sonuç ve Öneriler: İzole aksiller lenfadenopati ile gelen hastalarda, enfeksiyoz ve enflamatuar
lenfadenopati, lenfoma, akciğer kanseri, melanom, sebase kist, konjenital anomaliler haricinde okült
meme kanseri de ayırıcı tanılar arasında düşünülmeli, primer odak ve metastaz arayışında tüm vücut
değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: meme, kanser, okült, izole, aksilla, lenfadenopati.
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P105. Oyuncak Balon Gazının Patlaması Sonucu Oluşan Travmaya Bağlı
Ampütasyon Vakası
Ersin Yokuş 1, Evin Bal 1, Recep Dursun 2
1. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,4.sınıf öğrencisi, Diyarbakır
2. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır
Amaç: Bir çocuğun vazgeçilmez eğlencesi olan balonun son zamanlarda dünyada ve ülkemizde
travmalara yol açtığını çok sık duymaktayız. Halk arasında helyum gazına bağlı olduğu söylenen
travmaların asıl nedenlerini tespit etmek ve bu konuda çocukların travmalara maruz kalmaması için
hangi önlemler alınması gerektiği konusunda bilinç oluşturmak amaçlanmaktadır.
Olgu Sunumu: Diyarbakır ilinde sonradan korsan olarak çalıştırıldığı tespit edilen balon
imalathanesinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişinin öldüğü diğer 4 yaralıdan durumu ağır olan
üniversite hastanesi acilimize getirildi. 30 yaşında erkek hasta genel durum kötü şuur kapalı TA:70/30
mmHg, Nabız:140, her iki bacak diz altı ampute yaygın cilt dermal abrazyonları mevcut idi (şekil 1-2).
Hasta acilde resüsitasyon odasında güvenlik çemberine alındı. Santral damar yolları açıldı, entübe
edildi, 0Rh (-) kan takıldı. Hastanın vücudu tamamen soyulduğunda elbiselerine yapışık halde
patlamış baonlara rastlanıldı (şekil 3). Balon kalıntıları ve elbiseler olay yeri ekiplerindeki polislere
teslim edilmek üzere muhafaza edildi. Kanama kontrolü yapılarak ameliyathaneye alındı. Massif
hemorajik şok olarak sınıflandırılan hastada ilk alınan kan tetkiklerinde Hb:6, Htc:18, Üre:120
Kreatin:2 bulundu. Ortopedi, damar cerrahisinin eş zamanlı girdiği operasyonda diz altı amputasyon
yapıldı. Başka bir patoloji saptanmayan hasta postoperatif yoğun bakım desteği sonrasında kliniğe
alındı.
Sonuç ve Öneriler: Daha önce yanık, dermal abrazyon, vücutta değişik hasarlara yol açtığını tespit
ettiğimiz uçan balon kazaları ilk sefer ölümlü kaza ve eş zamanlı bacak amputasyonuna yol açacak
kadar büyük travma oluşturması bir ilk olduğu için bilimsel açıdan önemlidir. Aynı zamanda bu kadar
büyük travmalara yol açan bu ihmalin önüne geçmek adına önlemlerin alınması gerekmektedir. Balon
şişirilmesinde helyum gazı bu kadar tehlikeli midir? Kesinlikle hayır. Ancak maliyeti düşürmek adına
helyum yerine kullanılan karpit, asetilen gazı, metan gazı gibi gazların kullanılması patlamalara ve
neticesinde yanıklara ve en son vakamızda olduğu gibi ölümlere yol açmaktadır. Bu yüzden yetkili
mercilerin balon üretimlerine denetlemeleri sıklaştırması, vatandaşların ise çok ucuz ve yetkisiz
kişilerden balon almamaya dikkat etmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: oyuncak balon, helyum, ampütasyon,travma
Kaynaklar:
1. Külahçı Y, Zor F, Bozkurt M, Öztürk S, Şengezer M. Oyuncak Uçan Balonlarla Meydana Gelen
Yanık Yaralanmaları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007: 6 (4)
2. Davidsen MT1. Burns with lighter gas Ugeskr Laeger. 1993 Jun 28;155(26):2059.
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P106. MTHFR (677C>T) gen polimorfizmi tip 2 diyabetli hastalarda proliferatif
retinopati riskini artırıyor.
Salih Yıldırım1, İbrahim Akalın2, İrfan Nuhoğlu3, Emre Akbaş1, Adem Türk4
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dönem III,
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı,
3. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve
Metabolizma Bilim Dalı,
4. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Amaç: Diyabetik retinopati (proliferatif veya proliferatif olmayan) sonunda körlüğe yol açan, düzensiz
ve uzamış kan şekeri nedeniyle retinada meydana gelen ilerleyici bir mikroanjiyopatidir. Proliferatif
retinopati diyabetik retinopatinin daha ilerlemiş bir tipidir ve yara dokusu oluşumu ve kolayca
kanamaya eğilimli olan zayıf neovaskülarizasyonla karakterlidir. Metilenetetrahidrofolat redüktaz
(MTHFR), homosisteinini metiyonine katalizleyen proteini üreten bir gen olup, silioretinal arter ile
ilgilidir. Ayrıca plazminojen aktivatör inhibitörü (PAI-1;675 (4G / 5G)) trombofili ile ilişkili yaygın bir
gen polimorfizmidir. JAK2 mutasyonu ise myeloproliferatif hastalıklarda görülmüş ve bu hastalıklarla
ilişkilendirilmiş bir mutasyondur. Biz bu projede tromboz ile ilişkili olan gen polimorfizmlerinin
[Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1(PAI-1) ve Metiltetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR)] ve JAK2 gen
polimorfizmlerinin proliferatif retinopatiyle olan alakalarını ölçmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Bu vaka kontrol çalışması tip 2 diyabetik proliferatif retinopati (n=33), non
proliferatif retinopati (n=33), ve diyabetik olmayan kontrol grubuyla (n=33) yürütüldü. Retinal
muayene fundoskopi kullanılarak yapıldı. Genomik DNA tam kan örneğinden izole edildi. İzole edilen
DNA Real Time PCR metoduyla genotiplenip verilerin kıyaslanmasında ‘One Sided Fisher’s Exact Test’
kullanıldı.
Sonuç ve Öneriler: Beklenen / gözlenen genotip frekansları Hardy-Weinberg dengesine uygundu.
MTHFR (C677T) (rs1801133) polimorfizmi, proliferatif ve proliferatif olmayan diyabetik retinopatili
hastalar (p =, 012) arasında anlamlı olarak farklıydı. MTHFR geninde en az bir T allele sahip olmanın
tip 2 diyabetli hastalarda proliferatif retinopati görülme riskini 3,6 kat arttırdığı görüldü. [OR = 3,619
(% 95 CI: 1,290-10,150)]. PAI-1 4G/5G gen polimorfizmiyle diyabetik retinopati hastalığı arasında
anlamlı bir ilişki bulunamadı. Diyabetik hastaların (proliferatif ve proliferatif olmayan) hiçbirinde JAK2
V617F mutasyonu saptanmadı.
Bu çalışma sonucunda ilk kez pıhtılaşmaya artmış genetik yatkınlığın diyabetli hastalarda proliferatif
retinopati görülme riskini artırıyor olabileceğini göstermiş olduk.
Anahtar kelimeler: proliferatif diyabetik retinopati, diyabetik retinopati, MTHFR, 677C>T, gen
polimorfizmi, PAI-1 4G/5G
Kaynaklar:
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P107. Radyoterapi ve Cerrahi ile Tedavi Edilen Anaplastik Tiroid Karsinomu: Olgu
Sunumu
Feyza Nur Özcan1, Sena Yılmaz1, Berrin Güçlüer2, Mahmut Gümüş3, Orhan Alimoğlu4
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 4.sınıf öğrencisi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji AD, Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji, Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, İstanbul
4. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İstanbul
Amaç: Geçtiğimiz son birkaç dekatta, dünyanın birçok yerinde tiroid kanser insidansı artmaktadır.
Tiroid kanserlerinden biri olan anaplastik tiroid kanseri (ATK) nadir ama en agresif insan
malignitelerinden biridir. Ortalama sağ kalım süresi genelde tanı tarihinden itibaren 6 aydan azdır. Bu
araştırmada, ATK tanısı konulan ve devamında radyoterapi ve cerrahi ile tedavisi yapılan bir olgu
sunulması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kırk altı yaşında kadın hastada USG görüntülerinde multinodüler guatr tanısı
konuldu ve İİAB yapıldı. Sitopatolojik incelemede BETHESDA 4 tespit edilmesi üzerine cerrahi
eksplorasyona karar verildi. Eksplorasyonda tiroidin ileri derecede sert ve çevre anatomik yapılara
invaze olduğu görüldü. Biyopsi yapılarak ameliyat sonlandırıldı. Histopatolojik tanı ATK olarak
konuldu. PET-CT’de tiroidin her iki lobunda hipermetabolik alanlar (SUDmax=11,7) ve en belirgini alt
juguler (SUDmax=8) ve sol supraklavikular (SUDmax=8,7) olmak üzere sol orta, alt juguler ve
infraklavikular lenfatik lojda multiple metastatik lenfadenopatiler (LAP) görüldü. Aynı zamanda ön
mediastinumda (SUDmax=9,7) metastatik LAP görüldü. Hastaya radyoterapi uygulandı. Altı ay sonra
tekrarlanan PET-CT’de tiroidin her iki lobunda metabolik ve morfolojik olarak belirgin regresyon
(SUDmax=4,1) mevcuttu. Sol orta-alt juguler lenfatik alanda ve sol supra-infraklavikular lojda
hipermetebolik multiple LAP’larda tam regresyon olduğu görüldü. Üst ön mediastende belirgin
regresyon (SUDmax=3,3) olduğu görüldü. Hastaya cerrahi planlandı. Cerrahi sırasında bilateral
tiroidektomi uygulandı. Rezeksiyon materyalinde komplet yanıt ile uyumlu histiyositik infiltrasyon
içeren fibrozis alanları tespit edildi. Bu alanlara komşu olarak ayrıca papiller mikrokarsinom odağı
mevcuttu. Komplet yanıtla uyumlu alanların yer yer izlenmesi, tüm tiroidi tutmaması, anaplastik
karsinomun iyi diferansiye tiroid karsinomu zemininde henüz gelişmiş, çok yaygın olmayan bir
anaplastik karsinom olduğu izlenimi verdi. Hastada adjuvan kemoterapi düşünülmedi ve hasta takibe
alındı.
Sonuç ve Öneriler: Bu olgu ışığında, anaplastik tiroid karsinomu iyi differansiye tiroid karsinomu
zemininde geliştiği zaman ve anaplastik tiroid karsinomuna erken dönemde uygulanan tedaviler ile iyi
sonuç elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: tiroid kanseri, anaplastik, radyoterapi, cerrahi
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P108. Tiroid papiller Mikrokarsinomlarında Multisentrisite
İrem KARAMAN1, Yavuz İLERİ1, Nurullah SAÇIK1, Medeni ŞERMET2, Ayşe Bahar CEYRAN3, Orhan
ALİMOĞLU2
1.İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğrencisi, İstanbul
2.İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3.İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Tiroid kanseri vakaları son yıllarda artış eğilimi göstermektedir. Bu çalışmada tiroidin papiller
mikrokarsinomu olan hastalarda multisentrisite yaygınlığını araştırmak amaçlanmıştır. Tıbbi kayıtları
incelenen hasta grubunda papiller mikrokarsinomun multisentrisite sıklığı araştırıldı.
Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2013-2017 yılları arasında tiroid cerrahisi uygulanan toplam 1172
hastadan histopatolojisi tiroid kanseri olarak rapor edilen 323 hasta (%28) geriye dönük olarak
değerlendirildi. Bu hastalar içerisinden çapı <10 mm olan 123 papiller mikrokarsinom (%38) olgusu
belirlendi.
Bulgular: 123 papiller mikrokarsinomlu hastadan 68’inde (%55,2) multisentrisite saptandı. Kırk üç
(%63,2) hastada 3 ve 3’den fazla tümör odağı saptandı. Aynı lobda birden fazla odağın saptanması
durumunda diğer lobda kanser görülen hasta sayısı tüm papiller mikrokarsinomların 56 (%45,5)’ı idi.
Ameliyat öncesi yapılan ultrasonografide tüm hastalarda bilateral multinodüler tiroid bezi mevcut idi.
Mikroskopik ekstratiroidal invazyon 15 (%12,2), lenfovasküler invazyon 18(%14,6) hastada mevcuttu.
Hastaların 106’sına (%86,4) bilateral total tiroidektomi uygulanmıştı.
Sonuç ve Öneriler: Papiller mikrokarsinomlarının multisentrisitesinin, literatürde yaklaşık %30
oranında görüldüğü bildirilmektedir. Bizim serimizde bu oran %55,2 olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: papiller mikrokarsinom, multisentrisite, tiroid
Kaynaklar:
1. Brooke Nickel, Juan P. Brito, Ray Moynihan, Alexandra Barratt, Susan Jordan, Kirsten McCaffer.
Patients’ experiences of diagnosis and management of papillary thyroid microcarcinoma: a
qualitative study. BMC Cancer. 2018;18(1):242.
2. Miyauchi A. Clinical trials of active surveillance of papillary microcarcinoma of the thyroid. World J
Surg. 2016;40(3):516–22.
3. Soares P1, Celestino R, Gaspar da Rocha A, Sobrinho-Simões M. Papillary thyroid microcarcinoma:
how to diagnose and manage this epidemic? Int J Surg Pathol. 2014;22(2):113-9.
4. So YK, Kim MW, Son YI. Multifocality and bilaterality of papillary thyroid microcarcinoma. Clin Exp
Otorhinolaryngol. 2015;8(2):174-8.
5. Kuo SF1, Chao TC, Chang HY, Hsueh C, Yang CH, Lin JD. Prognostic evaluation of patients with
multicentric papillary thyroid microcarcinoma. J Formos Med Assoc. 2011;110(8):511-7.

34

P109. Meme Tüberkülozu
Ömer Arda USLU1, Sevgi KUZUGÜDENLİ1, Oğuzcan BALTALI1, Tuğçe SÖYLEMEZ2, Orhan ALİMOĞLU3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı,
İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim
Dalı, İstanbul
Amaç: Tüberküloz çok eski bir hastalıktır ve basilleri Mısır mumyalarından çıkan omurga lezyonlarında
tespit edilmiştir. Dünyada 2016'da 10,4 milyon insan tüberküloz hastalığına yakalandı ve hastaların
1,7 milyonu (400 bini HIV pozitif insanlar olmak üzere) hayatını kaybetti. Tüberküloz ölümlerinin
%95'inden fazlası düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşir. Bu çalışmanın amacı İstanbul Medeniyet
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğine başvuran ve granülomatöz
mastit tanısı alan hastanın klinik, patolojik ve radyolojik özelliklerini irdelemek ve bu hastanın medikal
ve cerrahi sonuçlarını bildirmektir.
Olgu Sunumu: Otuz dokuz yaşındaki kadın hasta kliniğimize memede kızarıklık, ağrı ve akıntı
şikayetleriyle başvurdu. Özgeçmişinde Diabetes Mellitus, 10 yıl önce hemoroidektomi, 6 yıl önce
sezaryen ve 3 ay önce sol meme kist eksizyonu bulunan hasta, yapılan apse drenajlarının tedavide
yetersiz kalması sonucu ileri tetkik amacıyla hastaneye yatırıldı. Meme Ultrasonografisinde sol meme
alt iç kesimde yaklaşık 5x2x4 cm boyutlu yoğun içerikli koleksiyon alanı izlendi. Manyetik rezonans
görüntülemede T2A sekanslarda sol memede yaygın heterojen hipo-hiperintens alanlar izlendi.
İnflamatuar meme kanseri ayırıcı tanısı için yapılan pozitron emisyon tomografisinde sol meme
içerisinde en büyüğü üst kadran orta hatta yaklaşık 23 mm çaplı ölçülen glandüler yapılardan sınırları
net olarak ayırt edilemeyen, dağınık yerleşimli yer yer nodüler tarzda yaygın, dansite artışlarında
hipermetabolizma saptanmıştır. Yapılan apse drenajlarından alınan örnekler sonucu ARB (Aside
Dirençli Basil) tespit edildi. Histopatolojik inceleme sonucunda fokal granülom odakları içeren kronik
aktif mastit bulguları ile tüberküloz tanısı konuldu ve tedavisi başlandı.
Sonuç ve Öneriler: Tüberküloz infeksiyonunun sık görüldüğü toplumlarda meme hastalıklarının ayırıcı
tanısında meme tüberkülozu da yer almalıdır.
Anahtar Kelimeler: tüberküloz, meme, mastit, inflamatuar, apse, drenaj
Kaynaklar:
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P110. İzole Çocuklarda Travmaya Bağlı Kişilik Bozuklukları
Aytuğ Tekin
Süleyman Demirel Üniversitesi
Post-travmalar dediğimiz belli olaylar ya da süreçler karşısında kişide etkilenme sonucu, durumdan
genellikle daha sonra ortaya çıkıp; uzun süre etkisini koruyan; belki ömür boyu kalan ortaya çıkan
duygu durum değişikleri olur. Bu travmalara neden olup kişide çoğunlukla kalıcı etkiler bırakan
durumlar genellikle çocuklukta gözlenir; bu travmalar çoğunlukla istismara bağlı olunca aşırı dikkat
çeker ve önlem almaya çalışırız çünkü istismar bellidir ortadadır ve sonuçlarını anlık olarak dahi
görme imkânımız vardır; istismar gibi açık açık göremediğimiz hatta çoğunlukla fark etmediğimiz bir
travma sebebi vardır:
İhmal! Biraz daha genel bakarsak izolasyon yani dışlamak önemsememek eskilerin tabiri ile adam
yerine koymayıp yapılması gereken görülmesi gerekenleri yapmamak görmemek çoğunlukla insanlar
özellikle belli bir kültür ve çalışma seviyesinin üzerindeki insanlar, mesela biz hekimler, çocuklarını
ihmal etmiş olabilme ihtimallerini bile ihmal ederler. Halbuki ihmal bize çok uzak bir durum değil.
Peki diyelim ki bir çocuğa karşı ihmali ısrarla sürdürdük çünkü fark etmedik bile fark etmemeye
devam ettik çünkü kendimize yakıştırmadık bile; sonucunda ne mi oldu öncelikle sosyal bozukluklara
sahip muhteşem bir utangaç, çekingen, asosyal bir çocuk yetiştirdiniz tebrikler! Çocuğunuz aile
ortamında açılamadı kendini ifade edemedi etmeyi öğrenemedi. Arkadaş ortamında zaten giremedi
çünkü bir birey olduğunun değerli olduğunun farkında değil ihmal ederek bunu ona göstermediniz
sosyal ortama giremedi, ailesiyle iletişemedi peki bu durumda iletişebileceği kim kalıyor yalnızca
kendi iç dünyası çocuğunuz artık hayal dünyasında yaşıyor ve hayal dünyasında; muhtemelen dış
dünyadan daha sosyal orda yeni bir yaşam kuruyor. Bunun sonucunda ne mi oluyor? İleri dönemlerde
klinik bir tablo olma yoluna büyük bir hızla giriyor. Ergenliğe girdiğinde muhtemelen bağımlılık verici
madde alışkanlıkları oldu ve artık daha da soyut ve siz bunun yine farkında olmayacaksınız. Çünkü o
yaşına kadar ihmal ettiniz bu yaştan sonra zaten fark bile edemeyeceksiniz etseniz bile pek bir faydası
olamayacaktır. Devam edelim ergenliği iyi kötü klinik vaka olmadan atlattı diyelim devamında çok
yüksek bir ihtimalle anksiyete bozukluğu, depresif bozukluklar, şizofreni psikotik bozukluklar ya da
dissosiyatif bozukluk yani kişilik bölünmesi ile ortaya çıkıyor. Poster sunumumda bu konu ile ilgili
süreç ve aşamaları bilimsel veri ve kaynaklar, alanında uzman doktor görüşleri ile ve ihmali de
hayatımızın içinden çeşitli örnekler ile anlatacağım teşekkür ederim.

Anahtar kelimeler: ihmal, izole çocuk, dissosiyatif bozukluk
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P111. 3D Baskı Yöntemi ile Kalbin Anatomik İncelenmesi ve Kişiselleştirilmiş Tıp
Abdulkerim Yıldız1, Ender Coşkunpınar1, Aybala Kara1, Alperen Güngör 1, Ceyda Hayretdağ Örs 1,
Kerem Biçer 1, Mesut Tür Ubeydullah 1, Ali Can Hatemi 2
1.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul
2.Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kartal Koşuyolu EAH, Pediyatri KVC Bölümü, İstanbul
Üç boyutlu (3D) baskı teknolojisi, iki boyutlu (2D) tıbbi görüntüleme çalışmasının ve hastanın bireysel
anatomisinin fiziksel bir kopyaya dönüştürülmesini sağlar. Kardiyak 3D model oluşturma yeni bir
gelişmedir ve Konjenital Kalp Hastalıkları (KKH)'nın açıklamasında umut verici bir araçtır. Bunun
nedeni kalbin anatomik yapısının 3D baskı yöntemine uygun olmasıdır. Bu modellemeler preoperatif
aşamada karar vermeye yardımcı olabilir ve hatta ameliyat sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir.
3D baskı yöntemi Fused Deposition Modelleme (FDM) veya Füzyon Filament Fabrikasyonu (FFF)
yöntemlerinde X-Y ekseninde hareket eden baskı kafası ve Z ekseninde hareket eden baskı
platformunun yer aldığı 3D yazıcılar kullanılır. Plartform üzerinde hızla sertleşen termoplastik
flamentlerle işlem gerçekleştirilir. Bir başka yöntem olan Stereolitografi, nesnenin kesitsel bir
modelini oluşturarak üç boyutlu yapı üretme sistemi olarak iş görür.
Valverde ve ark., yakın zamanda, 10 merkezde yürütülen prospektif çalışmanın sonuçlarını, KKH'li 40
hastanın 3D modellerinin cerrahi planlama üzerindeki etkisini değerlendirdiğini bildirmiştir.
Araştırmacılar, seçilmiş 40 hastanın 19'unda, 3D model yöntemiyle cerrahi operasyonlara yeni bir
yaklaşım getirmişlerdir. Vukicevic ve ark., 3D basılı modellemenin klinik koşullarını ve kullanılan baskı
yöntemine göre farklı uygulamaları bildirmiştir. BT'ye dayalı modeller, kalp döngüsünde meydana
gelen geometrilerde kalp kapakcığı morfolojisi ve dinamik değişiklikler de dahil olmak üzere, detaylı
anatomik bilgiden yoksundur. 3D baskı yöntemi ise kalbin dinamik yapısını modellemede üstün bir
tekniktir. Mevcut 3D modeller, küçük detaylar dahil olmak üzere ekstra kardiyak anatomiyi ve kalbin
yapısal defektlerini incelenmesine daha spesifik bir yaklaşım sağlar. 3D modellere KKH’nın
kişiselleştirilmiş tedavisinde ihtiyaç duyulmasının nedeni bu hastalıkların karmaşık patolojisi ve kalbin
girift anatomisidir. 3D baskı programlarının literatürdeki geçerliliği her geçen yıl daha da artmaktadır.
Bu teknolojiyi teşvik etmeyi amaçlayan eğitim faaliyetleri ile pek çok hekim klinikte uygulama fırsatı
bulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: konjenital kalp hastalıkları, 3D baskı, kişiselleştirilmiş tıp.
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P112. Sarkoidoz Etiyolojisinde Genetik Ve Çevresel Faktörler
Büşra Alatlı, Gamze Yıldız, Ayşegül Arslanel, Burçin Erkal, Ender Coşkunpınar, Engin Aynacı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Sarkoidoz, etiyolojisi bilinmeyen, temel olarak akciğer olmakla birlikte tüm organları etkileyen,
sistematik, kronik granülomatöz bir hastalıktır. Eşzamanlı çoklu organ tutulumu ile de karakterizedir.
Genel olarak elli yaş öncesinde görülmekle beraber 20-40 yaş arasında çok daha artış göstermektedir.
Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmekte ve siyah ırkta daha sık rastlanmaktadır. Yapılan
araştırmalara göre, hastalığın prevalansı, prognozu ve organ tutulumlarının tipleri coğrafi bölgelere
ve ırklara göre geniş farklılıklar göstermektedir1.
Sarkoidoz 5 evre ile tanımlanmıştır. Evre 0 ve 1 de herhangi bir tedaviye başvurulmaz, hasta izlenir ve
çoğunlukla spontan bir şekilde iyileşir. Evre 3 ve 4’te ise tedaviye başvurulur. Evre 4 iki taraflı akciğer
lenf bezlerinde büyüme ile sonuçlanır. Tedavi 6-24 ay devam eder ve genellikle olumlu sonuç alınır.
Tedavide ise genellikle kortikosteroid kullanılmaktadır2.
Tutulumun sebebi henüz bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktöreleri savunan olgular
bulunmaktadır. Birçok çalışmada bazı insan lökosit antijen (HLA) allellerinin sarkoidoz gelişimi veya
şiddetiyle ilişkili olabileceği bildirilmiştir3. Bunun yanındauzun yıllardır bazı mesleklerle sarkoidoz
arasında ilişki olduğuna dair bulgular da vardır. 1965-1993 yılları arasında Amerikan donanmasında
çalışanlarda hastalık daha sık saptanmıştır. İtfaiyeciler, ağaç işleri ile uğraşanlar, postane çalışanları,
mekanikerler ve sağlık çalışanları da sarkoidoz hastalığının topluma göre daha yüksek bulunduğu
diğer gruplardır. Birçok meslekle sarkoidozun birlikteliğine dair bulgular olmasına karşın bu konuda şu
ana kadar yapılmış en kapsamlı araştırma olan ACCESS çalışmasında mesleki maruziyetin etkisini
gösterecek kanıt bulunmamıştır. Önceden bazı meslek gruplarında sarkoidozla birlikteliğin
saptanmasının sebebi muhtemelen, bu meslek gruplarının radyolojik olarak daha fazla taranması
olabileceği düşünülmektedir4.
Sarkoidoz patofizyolojisini etkileyen genetik ve çevresel faktörlerin neler olduğunu tespit etmek
hastalığın oluşumu ve prognozu hakkında bizlere daha çok yardımcı olacaktır.
Biz bu derlememizde sarkoidozun genetik faktörlere mi yoksa çevresel faktörlere mi bağlı olduğu
hakkında literatür taraması yaptık.
Anahtar kelimeler: sarkoidoz, genetik faktörler, çevresel faktörler
Kaynaklar:
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P113. Glokom Tedavisine Yeni Bir Yaklaşım: Kök Hücre Ve Gen Tedavisi
Salih Kızılkaya, Galip Muzaffer Kürşat Küçükali, Halil Kaan Cem, Yiğit Cengiz Erkuş, Halit Oğuz, Ender
Coşkunpınar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Glokom, dünyada geri dönüşümsüz körlüklerin en yaygın nedenlerinden biridir. Glokom nedeniyle
oluşan körlükler, toplam körlüklerin %13,5'ini oluşturur. Her 10.000 kişiden 4'ünde görülür. Glukom
oluşumunu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Glukom oluşumu riskine sahip bireyler; 40 yaşını
aşmış, şeker hastası, yüksek miyopi veya hipermetropiye sahip ya da genetik olarak yatkınlık gösteren
bireylerdir. Göz içi basıncı (GİB) ve okuler kan dolanım dengesizliği sonucu görme hücresi ve sinir
liflerinin harabiyetine neden olarak görme alanı kaybıyla seyreden, tedavi edilmediği takdirde
körlükle sonuçlanan bir grup hastalıktır. GİB birçok farklı sebepten dolayı artış göstermektedir.
Bunlara retina dekolmanı, göz tümörleri, kronik üveit ve iritis gibi göz iltihapları örnek olarak
verilebilir. Göze yapılan bazı cerrahi müdaheleler ve göze dışarıdan gelen fiziksel müdahaleler göz iç
basıncını arttırıp glokomu tetikleyebilmektedir. Fakat bu hastalar kademeli görme kaybına bağlı
olarak önemli hücre kaybı gerçekleşene kadar çoğunlukla belirti vermemektedir. İleriki zamanlarda
görülen ve teşhis koymaya yardımcı olan belirtiler ise sabahları artan baş ağrıları, bulanık görme,
geceleri ışıkların etrafında halkalar görme, televizyon karşısında göz çevresinin ağırması gibi
bulgulardır1.
Glokomun ana nedeni retinal gangliyon hücrelerinin (RGC) ölümüdür. Bu hücreler, retinal
internöronlar vasıtasıyla ışık algılayıcı fotoreseptörlerden girdi alır ve daha sonra bu sinyalleri
anlamlandırmak üzere beyne iletir. Retinal gangliyon hücrelerinin yenilenmesi mümkün olmadığından
glokomu tersine çeviren kalıcı bir tedavi yoktur. RGC ölümü ise göz içi basıncının artmasıyla meydana
gelir. Göz damlaları, lazer tedavisi ve çeşitli ameliyatlar ile GİB düşürülebilir. Ancak GİB düşürülse bile
glokomatöz optik sinir hasarı ilerleme göstermektedir Dolayısı ile GİB’in düşürülmesinin ötesinde ek
terapötik stratejiler geliştirilmelidir. RGC hasarı yavaşlatılmalı hatta önlenmesi için gerekli tedbirler
alınmalıdır. Bu yaklaşım ise nöroproteksiyon ile sağlanabilir2.
Beta blokerler, prostaglandin analogları ve karbonik anhidrazlar GİB'in düşürülmesi ve hastalığın
tedavisi için kullanılan ilaçlardandır. Maalesef bu ajanlar hastalığın evresi ilerlemiş kişilerde bir tedavi
protokolü değildir. Hastalığın ilerlemiş evrelerinde geri dönüşümsüz hasar görülmektedir fakat bu
hasarı geri çevirebilecek bir tedavi protokolü henüz uygulanmamaktadır3.
Glokom tedavisi için yeni bir fırsat kök hücre ve gen terapisi ile ilgili teknolojilerin uygulanmasıdır. Kök
hücre farklılaşması ile istenilen hücreler üretilebilir. Ayrıca sağ kalımı desteklemek için koruyucu
faktörleri salgılayabilen hücreler üretmek için de kullanılabilir4.Bir diğer umut vadeden tedavi
yöntemi de gen terapisidir. Retina kolay erişilebilen küçük bir doku olması sebebiyle gen terapisi için
uygun bir organdır5.
Geri dönüşümü olmayan ve günümüzde yaygınlığı gittikçe artan bir hastalık olan glokomda, gen
terapisi ve kök hücre metotları ileriye dönük çalışmalar için büyük bir öneme sahiptir.
Anahtar Kelimeler: glokom, gen terapisi, kök hücre, retinal gangliyon hücre, göz içi basıncı
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P114. Küba’da Uygulanan 2 Farklı Kanser Aşısının İmmünoterapik Açıdan
Değerlendirilmesi
Nisa Begüm Erdogan, Arzum Şamlı, Gizem Utku, Burçin Erkal, Ender Coskunpınar, Sevgi
Kalkanlı Taş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Kombinasyon stratejilerinin hastalarda farklı sonuçlar doğurmasının çevresel faktörlere bağlı
olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde insidansı ve mortalitesi en yüksek olan kanser
türlerinden biri de Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseridir (KHDAK)1. Diğer kanser türlerinde de
olduğu gibi genel olarak bakıldığında hastalığın seyri benzer gözlen aynı tip kanser hastalarında
aynı prosedürde uygulanan tedavileri ortak sonuçlar doğurmadığı klinik araştırmalarda
gözlemlenmiştir. Dolayısıyla kişiye özgü tedavi uygulanarak daha sağlıklı sonuçlar ortaya
çıkacağı bilinmektedir. Son dönemde gündemde olan, immünoterapiyi baz alan kanser aşısı
çalışmaları da bunun bir sonucudur. CIMAvax EGF, rocatumumab gibi çeşitli aşıların hem ayrı
ayrı kemoterapi, radyoterapi tedavileriyle beraber kullanımı hem de bu aşıların birlikte
kullanımının klinikte ortaya çıkaracağı sonuçlarla ilgili çalışmalar yapılmış hatta yapılmaya da
devam etmektedir2. Kemoterapinin immün yanıtı etkilediği de bildirildiğinden aşıların anti
tümör immünite etkileri kemoterapinin bu etkisine katkıda bulunabilir3,4,5.Kombinasyon
stratejilerinin belirlenmesi ise bir sonraki adım olarak görülmektedir 2. Tümör ilerleyişini
durdurmak için bağışıklık sistemini tetikleme stratejisi yeni bir gelişme değildir. Bacillus
Calmette-Guerin (BCG), interferon ve interleukin-2’nin de antitümör aktivitesi klinik olarak
kanıtlanmıştır ancak tedavideki rolleri az sayıda tümör lokalizasyonu ile sınırlı kalmıştır. IIIB/IV.
Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri olan ve 4-6 kür kemoterapiyi tamamlamış hastalarda
yapılan Faz III çalışmalarında hastalar CIMAvax-EGF ve en iyi destekleyici bakımı almak için
randomize edilmiş, CIMAvax-EGF’nin en az dört doz alan hastalarda sağ kalım süresini arttırdığı
gözlemlenmiştir1. 2015’te tamamlanan Faz IV çalışmaları sonrasında Küba’da ulusal sağlık
sisteminin her biriminde temel sağlık hizmeti olarak kullanılmaktadır 6. Daha sonra ise
Amerika’da kullanımının önü açılmıştır6.
Bu gelişme FDA’nın ilacın klinik denemelere onay vermesiyle devam etmiştir7,8. Dünya üzerinde
halihazırda 4000’den fazla hastanın tedavisinde kullanılmış ve artan sağ kalım ve çok az yan
etkinin ortaya çıktığı ifade edilmiştir.
Çalışmalar devam ederken elde edilen sonuçların sağ kalım süresini arttırması ve yan etkilerinin
çok düşük olmasının gözlemlenmesiyle kanser hastaları için büyük bir umut vadettiği
öngörülmektedir9.
Anahtar Kelimeler: immünoterapi, küçük hücre dışı akciğer kanseri, CIMAvax, rocatumumab
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P201. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Sağlık
Okuryazarlığı Düzeyinin Araştırılması
Asiye Ece Aygen1, Samet Turan1, Sena Gülsoy.1, Hasan Nail Alkayış1, Asuman Uçak.1, Emel Yavuz.1,
Mustafa Uğur Şütçüoğlu1, Mustafa Aldağ 3, Nurgül Bulut 2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1.sınıf öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Hastalıkları AD
Amaç: Sağlık okuryazarlığı tüm toplumların üzerinde çalışması gereken bir konudur. Bizim de en kısa
süre içinde toplumun ve bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyini iyileştirmemiz şarttır. Bunu
sağlayabilmek için; sağlık çalışanları ve yetişkin eğitimi profesyonellerinde sağlık okuryazarlığı
farkındalılığını, bilgisini ve eğitim becerilerini iyileştirmek ve özellikle sınırlı okuryazar gruplarda,
genelde tüm toplumda sağlık okuryazarlığı düzeyini iyileştirmek alınması gereken ilk hedefler
olmalıdır. Sağlık çalışanlarının, özellikle hekimlerin hasta ile doğru iletişimi kurarak bu önemli konuda
öncülüğü yapmaları gerekmektedir. Bu çalışmamızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
1.sınıfta okuyan öğrencilerin sağlık okuryazarlığı hakkındaki bilgi düzeyinin belirlenmesi ve bu konuda
farkındalık oluşturmaktır.
Gereç ve Yöntem: araştırmanın evrenini İMU Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinden 150 kişi
oluşturmuştur. Anket 20 sorudan oluşmaktadır. İlk 4 soru tanımlayıcı bilgileri içermektedir. Diğer
sorular sağlık okuryazarlığı bilinç düzeyini ölçmek için kurulmuş önerme cümleleridir. Veriler SPSS 22
programına aktarılmıştır. Normallik denetim yapılarak Mann-Whitney U testi ile analizler yapılmıştır.
P<0.05 istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak belirlenmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %50,7 (n=76) kadın, %49,3 (n=74) erkek olup yaşları 18 ile 23 arasındadır.
Katılımcıların herhangi bir sağlık sorunu/hastalık durumunda ilk başvurduğunuz sağlık kuruluşu
hangisidir sorusuna %34,0 aile sağlığı merkezi (Aile hekimi)’ne, %38,0 devlet hastanesine başvururum
cevabını vermiştir. Sağlıkla ilgili dergi, gazete, makale vb. okuyor musunuz sorusuna %7,3 her zaman,
%19,3 sıklıkla, %34,0 bazen, %34,7 nadiren, %4,7 asla cevabını vermiştir. TV, radyo vb. deki
reklamlarda sağlıkla ilgili bilgilere dikkat eder misiniz sorusuna %10,0 her zaman, %28,7 sıklıkla, %30,7
bazen, %24,7 nadiren, %6,0 asla cevabını vermiştir. Prospektüs okuyor musunuz sorusuna %24,7 her
zaman, %36,0 sıklıkla, %20,0 bazen, %16,0 nadiren, %3,3 asla, cevabını vermiştir.
Sonuç ve Öneriler: bu bilgiler sonuncunda İMU Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin sağlık okur
yazarlığı konusu değerlendirilmiştir. Tıp eğitimi süresi boyunca sağlık okuryazarlığı düzeylerinin
artacağını düşünmekteyiz. Aynı çalışmanın aynı grupla tekrar yapılması planlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: sağlık okur yazarlığı, tıp öğrencileri, prospektüs
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P202. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 Öğrencilerinin
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
Muhammet Talha Nuroğlu1, Şemsibanu Akyol1, İrem Nur Kamalak1, Alperen Aktulum1, Mustafa Saim
Yıldız1, Gülcan Doğan1, Merve Akbaş1, Nurgül Bulut2, Berna Demircan Tan3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1.sınıf öğrencisi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, İstanbul
Amaç: Stres, vücudumuzun zorlu ya da rahatsız edici bir durum karşısında hissettiği duygusal ve
fiziksel gerginliktir. Stres çağımızın en yaygın sorunlarından birisidir. Stresin yol açtığı sorunlarsa
sandığımızdan çok daha çeşitli. Stresle baş etmeyi öğrenmek artık çoğu bireyin bir gereksinimi olarak
karşımıza çıkıyor. Bu çalışmamızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1-2-3. sınıf
öğrencilerinin stres durumunu, streslerinin nedenlerini ve stresle başa çıkabilmek adına
yönelimlerinin tespit edilmesini amaçladık.
Gereç ve Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesinde eğitim gören dönem 1-2-3 öğrencilerinden
oluşan 337 kişilik bir gruba ulaşılmıştır. Araştırma tipi tanımlayıcıdır. Veriler anket formuyla
toplanmıştır. Anketin ilk 10 sorusu tanımlayıcı son 8 sorusu ise öğrencilerin stres durumu, stresle başa
çıkama yöntemlerini ölçmeye yarayan sorulardır. Analizlerde cinsiyet, yaş, dönem, sosyoekonomik
düzey gibi kriterlerin stres durumuna etkisi incelenmiştir. Veriler SPSS 22.0 programına aktarılmıştır.
Verilerin analizlerinde Pearson Ki kare testi kullanılmıştır. p<0.05 istatiksel değerlendirme kriteri
olarak alınmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan 337 öğrencinin 195 i(%57,9) kız, 142 si(%42,1) erkektir. Yaş dağılımı
genelde 18-24 aralığındaki öğrencileri kapsar. Kız öğrencilerin %70,3 ü stresli iken, erkek öğrencilerin
%61,3 ü kendini stresli hissediyor. Cinsiyet ve stres durumu arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark
bulunamamıştır (p=0.084). Stresin sebebini okul düzeni ve dersler olarak gören dönem 1
öğrencilerinin %59,6 sı dönem 2 öğrencilerinin %56,7 sı dönem 3 öğrencilerinin %28,9 u dur.
Dönemlere göre stresin sebebi arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.019). Kız
öğrencilerinin strese çözüm olarak %21 i okuma-yazmaya yönelirken erkeklerin ise %22,1 i spora
yöneliyor. Cinsiyet ile öğrencilerin stresten kurtulmak adına yönelimleri arasında istatiksel olarak
anlamlı fark bulunmuştur (p=0.003). Erkeklerde stres sonucu sigara kullanımı %34,8 iken kızlarda
%20,7 dir. Cinsiyet ile strese bağlı sigara kullanımı arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
(p=0.226)
Sonuç ve Öneriler: Bu anketle beraber tıp fakültesi öğrencilerinin çoğu kendini stresli hissediyor. Bu
stres durumunu ise ders ve okul düzenine bağlıyorlar. Bu durumu düzeltmek adına okul düzeni ve
dersleri öğrenciler için daha esnek bir şekilde hazırlanabilir. Aynı zamanda öğrencilerin stresten
kurtulmak için spor ve okuma-yazma aktivitelerini daha çok tercih ettiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: stres, okul düzeni, aktiviteler
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P203. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 3 ve 5. Sınıf
Öğrencilerinin Kaygı Seviyelerinin Araştırılması
Ömer Faruk Öcal1, Murat Yavuz1, Hogir Tiryaki1, Nail İrfan Bilgili1, Zeynep Bayram1, Süleyman Ok1,
Merve Ergün1, Nurgül Bulut2,Esra Koçoğlu
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem-1 Öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD
Amaç: Kaygı kişinin korku verici veya tehdit edici bir duruma karşı vermiş olduğu ruhsal ve bedensel
bir tepkidir. Bu tepkiyi her insan, bir kaza atlatıldığında, sınav öncesinde veya bir topluluk önünde
konuşma yaparken olduğu gibi zaman zaman yaşar. Bu çalışmada tıp öğrencilerinin birçok neden
yüzünden oluşan kaygı seviyelerini ölçmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma için etik kurul onayı alınmıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Tıp
Fakültesi Dönem 1, 3 ve 5. sınıfta eğitim gören yaşları 18-26 arasında değişen 239 öğrenci dahil
edilmiştir. Veriler internet üzerinden yapılan ve 23 sorudan oluşan anket yoluyla toplanmıştır. İlk 3
soru tanımlayıcı sorulardan oluşmakta olup sonraki 20 soru süreklilik anksiyete testidir. Puanı 20-40
arası düşük kaygı, 40-60 arası orta düzey kaygı, 60-80 arası ise yüksek kaygı seviyesi olarak
sınıflandırılmıştır. Veriler SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Sürekli değişkenlerin gruplara göre
normallik denetimi incelendikten sonra Mann Whitney-U ve Kruskal-Wallis testleri ile değerlendirildi.
Kesikli değişkenler Ki-Kare testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede p<0.05 bulunan
sonuçlar anlamlı olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %57,3’ünü (n=137) kadınlar %42,7’sini (n=102) erkekler oluşturmaktadır.
%51’ini (n=122) Dönem 1, %37,2’sini (n=89) Dönem 3, %11,7’sini (n=28) Dönem 5 öğrencileri
oluşturmaktadır. Dönem 1 öğrencilerinin kaygı düzeyi ortalaması 47,23
, Dönem 3
öğrencilerinin 47,85±4,797, Dönem 5 öğrencilerinin 44,68±8,620 bulunmuştur. Dönemler ile kaygı
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p=0.112). Katılımcıların
%7,5’inin düşük kaygı seviyesinde, %91’inin orta düzey kaygı seviyesinde, %0,8’inin yüksek kaygı
seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Dönem 1 öğrencilerinin kaygı seviyeleri %4,1’i düşük, %95,1’i
orta, %0,8’i yüksek, Dönem 3 öğrencilerinin %5,6’sı düşük, %93,3’ü orta, %1,1’i yüksek kaygı
seviyesine sahiptir. Dönem 5 öğrencilerinin %28,6’sı düşük, %71,4’ü orta kaygı seviyesine sahip
bulunmuş olup Dönem 5 öğrencileri arasında yüksek kaygı seviyesine sahip öğrenci tespit
edilememiştir.
Sonuç ve Öneriler: İMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinde anksiyete belirtilerinin yaygın olduğunu
göstermektedir. Bu yaygınlık geçmişte yapılan çalışmalarla benzerdir. Anksiyete puanları Dönem 1
öğrencilerinde diğer dönemlere göre daha fazladır. Bu durum, Dönem 1 öğrencilerinin akademik
ortamla yeni tanışmaları yüzünden yaşadıkları olağan kaygı ile açıklanabilir. Tam aksine Dönem-5
öğrencilerinin anksiyete puanları diğer dönemlere göre çok düşüktür. Bu da yine akademik ortama
uyum sağlamak ile açıklanabilir. Son olarak İMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri arasındaki anksiyete
yaygınlığı tıp eğitimiyle olan alakası yüzünden önemlidir. Bu kaygı seviyesi psikolojik destek ile sınav
stresini azaltarak, yaşam koşullarını öğrenci için uygun hale getirerek düşürülebilir.
Anahtar Kelimeler: kaygı, sınav, tıp fakültesi, yoğun ders yükü
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P204. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin
Kök Hücre Bağışı, Nakli Konusundaki Farkındalık ve Bilgi Düzeyinin
Değerlendirilmesi
Turgut Çakır,1 Abdullah Tatli.1, Ahmet Durmaz1, Neslihan Şeyhoğlu1, Fatıma Kaplan1, Şeyma Turgut1,
Çağla Bütünbaş1, Nurgül Bulut2, Şule Öncül3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD.
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik AD.
Amaç: Kök hücre nakli; kan hastalıkları ve genetik hastalıkların potansiyel iyileştirici ve hayat kurtarıcı
bir tedavisidir. Tıp öğrencileri kök hücre bağışı konusunda bağış yapma istekliliği ve konu ile ilgili
bilgileri ilişkilendirilebilen bir gruptur. Bu çalışmada amacımız hem tıp fakültesi öğrencilerinin hem de
tıp dışındaki fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin kök hücre bağışı konusunda farkındalık ve bilgi
düzeylerinin belirlenmesi ve bu düzeylerin karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız, Etik Kurul’dan alınan gerekli izinlerin ardından İstanbul Medeniyet
Üniversitesinde lisans eğitimi gören yaşları 18-25 arasında değişen 255 kişi üzerinden yürütülmüştür.
Araştırma tipi tanımlayıcıdır. Veriler anket formu ile toplanmış olup anket 22 sorudan oluşmaktadır.
Anket formu araştırıcılar tarafından hazırlanarak online sistem üzerinden uygulanmıştır. İlk 4 soru
tanımlayıcı bilgiler içermektedir. Geriye kalan 18 soru öğrencilerin kök hücre farkındalığını ve bilgi
düzeylerini ölçen önerme cümleleridir. Veriler SPSS 22.0 programına aktarılmıştır. Verilerin analizinde
Ki-Kare testi kullanılmış ve istatiksel değerlendirme kriteri p<0.05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Gönüllülerin %58,8’i (n=150) Tıp Fakültesinde, %41,2’si (n=105) Tıp Fakültesi dışında bir
fakültede eğitim görmektedir. İki grup arasında kemik iliği naklini duydukları yer açısından anlamlı bir
fark gözlenmemiş olup, %92,2’si (n=235) sosyal medyadan bilgi edindiğini belirtmiştir (p=0,717).
%5,1’i (n=13) kök hücre bağışı için girişimde bulunmuştur (p=0,708). Bağış için gönüllü olmak isteyen
120 (%47) öğrenci arasından 84’ü (%70) nakil ve sonraki süreç hakkında endişe duymaktadır.
“Sizce nakil gerektiğinde kordon kanı olarak kişiye ait olan mı yoksa ilgisiz bir bağışlayıcıdan alınan
donör mü kullanılmalıdır?” sorusuna Tıp Fakültesi öğrencilerinin %71,1’i (n=101), diğer fakülte
öğrencilerinin %28,9’u (n=41) yanlış cevap vermiştir. İki grup arasında anlamlı bir fark oluşmuştur
(p<0.001). “Sizce her kardeşin kemik iliği yine kardeşiyle aynı mıdır?” sorusuna ise Tıp Fakültesi
öğrencilerinin %63,7’si (n=123), diğer fakülte öğrencilerinin %36,3’ü (n=73) doğru yanıt vermiştir.
(p<0.05).
Sonuç ve Öneriler: Araştırmamızda öğrencilerin kök hücre bağışı ve nakli ile ilgili bilgi düzeyinde
eksiklikler saptanmıştır. Nakil ile ilgili endişe ve korkularının olduğu görülmüştür. Farkındalık ile ilgili
çalışmaların sıklığı ve yaygınlığı arttırılarak bilgi düzeyi yükseltilmelidir.
Anahtar Kelimeler: kök hücre, kemik iliği, kordon kanı
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P205. Uyku Süresi ve Saatlerinin Vücut Kitle İndeksine Etkisi
Umut Gezici1, Yusuf Baltık1, Ebru Dinçer1, Mustafa Hüsrev1, Berfin Topal1, Gülsüm Önen1, Sedat
Aksoylu1, Güler Öztürk2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 Öğrencileri
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
Amaç: Uyku kişinin duysal veya diğer uyaranlarla uyandırılabileceği bilinçsizlik durumu olarak
tanımlanmaktadır. Uyku öğrenme ve belleğin kolaylaştırılması, kognisyon, metabolik artıkların
temizlenmesi ve metabolik enerjinin korunmasını içeren birçok fizyolojik işleve sahiptir. Vücut kitle
indeksi(VKİ) bir insanın kilosunun boyuna göre normal olup olmadığını gösteren bir
parametredir(kg/m2). Çeşitli çalışmalarda uykunun VKİ üzerinde etkisi olabileceği bildirilmiştir. VKİ
değerleri; <18,5 kg/m2 zayıf, 18,5-24,9 kg/m2 normal, 25-29,9 kg/m2 fazla kilolu, 30-34,99 kg/m² obez,
35-39,9 kg/m² ileri obez, ≥ 40 kg/m² morbid obez olarak kabul edilmektedir. Yetişkinlerde 6-8 saat
uyku süresinin olması gerektiği belirtiliyor. Bu çalışmamızda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp
Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde uyku süresi ve uyuma saatlerinin vücut kitle indeksi üzerindeki
etkisini incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda uyku süreleri ve uyuma saatlerini belirlemek amacıyla İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine anket uygulaması yapılmıştır. Anket
uygulamasından sonra vücut kitle indeksleri biyoelektrik empedans analiz yöntemi ile belirlendi
(Tanita-BC 418MA). İstatistiksel analizler SPSS 22.0programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde oneway ANOVA testi uygulanmıştır. Sonuçlar ortalama ± standart sapma olarak verilmiştir.
Bulgular: Toplam 120 kişinin verileri analiz edildi. Uyku süresi <6 saat olan 29 kişide ortalama VKİ
değeri 22.37 ± 3.03, 6-8 saat olan 78 kişide ortalama VKİ değeri 22.63 ± 3.34, >8 saat olan 13 kişide
ortalama VKİ değeri 22.78 ± 2,82 olarak bulundu. Uyuma saati 22:00’dan önce olan 3 kişide ortalama
VKİ değeri 23.60 ± 1.99, 22:00-00:00 olan 44 kişide ortalama VKİ değeri 22.24 ± 2.66, saat 00:00’dan
sonra olan 73 kişide ortalama VKİ değeri 22.75 ± 3,51 olarak bulundu. Uyku süresi ve uyuma
saatlerinin VKİ üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunamamıştır (sırasıyla; p=0,910,
p=0,610).
Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak 18-21 yaş arasındaki İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dönem 1 öğrencilerinde uyku süresi ve uyuma saatlerinin VKİ üzerindeki etkisine bakıldığında anlamlı
bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Uyku süresi ve uyuma saatlerinin VKİ üzerine etkisinin yaşa bağlı
olarak değişebileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızın ileriki aşamasında uyku süresi ve uyuma
saatlerinin farklı yaş gruplarında vücut kitle indeksi üzerindeki etkilerinin incelenmesi
planlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: vücut kitle indeksi, uyku
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P206. Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Sigara İçme Sıklığı ve Etki Eden Faktörler
Gonca Dönmez¹, Meryem Aşık¹, Enes Demirörs¹, Oğuzhan Sular¹, Mustafa Mert ¹,
Ahmet Tuğrul Sururi ¹, Nesibe Meral Taşçı¹, Nurgül Bulut², Hatice İkiışık³
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 Öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD.
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD.
Amaç: Önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olan tütün kullanımı, dünyada en yaygın önlenebilir
mortalite nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü her yıl tütün kullanımı nedeniyle yaklaşık 7 milyon insanın
öldüğü ve kanser, kronik solunum yolu hastalığı ve kalp hastalığı gibi ciddi hastalıkların geliştiğini
bildirmektedir. Türkiye kişi başına düşen sigara tüketim yönünden Avrupa’da Yunanistan’dan sonra 2.
Sırada yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının sigarayla mücadele konusunda topluma örnek olduğu
bilinmektedir. Tütün kullanımına yönelik yapılan düzenlenmelerin büyük katkısı olmakla birlikte sağlık
çalışanlarında arzu edilen düzeyde etkisinin olmadığı da gözlenmektedir.
Bu çalışma ile S.B İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
çalışanlarının sigara içme sıklığını, sigarayı bırakma durumlarını, sağlık çalışanı olarak sigaraya karşı
tutumlarını tespit etmek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Etik Kurulundan alınan gerekli
izinlerin ardından S.B İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık
çalışanlarının tümüne ulaşılması hedeflenmiş ancak 222 kişiye ulaşılabilmiştir. Veriler 14 sorudan
oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Verilerimiz IBM SPSS 22.0 paket programı ile
değerlendirilmiştir. Analizlerde kesikli değişkenleri frekansları ve yüzde değerleri, sürekli
değişkenlerin ortalamaları
standard sapma değerleri hesaplanmıştır. İki kesikli değişkenin
karşılaştırmasında Pearson Ki-kare testi kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatiksel değerlendirmede p
<0.05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan kişilerin %50,9’unun ömrü boyunca hiç sigara kullanmadığı, %27’sinin her
gün kullandığı, %10,4’ünün ara sıra kullandığı, %11,7’sinin daha önceden sigara kullandığı sonrasında
bıraktığı bulunmuştur. Sigara kullanan sağlık çalışanlarının ortalama 18.38±4.151 yaşında sigara
içmeye başladığı belirlenmiştir. Cinsiyete göre sigara içme sıklığı değerlendirildiğinde anlamlı fark
bulunmamıştır. (p=0.154). Katılımcıların medeni durumları ile sigara kullanım durumu arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır (p=0.068). Araştırmaya katılanların 79’u (%35,6) “sağlık personeli
diğer insanların sigara kullanmaması için sorumlu davranmalı ve gayret göstermelidir” derken, 78’i
(%35,1) “sağlık çalışanlarının sigara kullanan kişi görüntüsü vermemesi gerektiğini”, 37’si (%16,7)
“sağlık personeli olarak sigara konusunda farklı bir tutum sergilememe gerek yok” düşüncesini ve 28’i
(%12,6) “sağlık personeli kesinlikle sigara kullanmamalıdır” düşüncesinde olduğunu belirtmişlerdir.
Sonuç ve Öneriler: Ülkemizde genel olarak sigara içme oranlarının yüksek olduğu hatta sağlık
çalışanları oranlarının da genel popülasyona yakın bazı çalışmalarda ise üstünde olduğu
görülmektedir. Çalışmaya katılanlardan sağlık çalışanı olarak sigara ile ilgili farklı bir tutum sergileme
gerekliliği olmadığını düşünen %16,7’lik bir kesimin ise halk sağlığı açısından önlenebilir bir durum
olan sigara kullanımı konusunda toplumun rol modelleri niteliğindeki sağlık çalışanlarının bakışının
değerlendirilmesi açısından önemlidir.
Bu çalışma sonucunda çalışmaya katılan sağlık çalışanlarının neredeyse üçte birinin her gün sigara
içtiği bulunmuş olup sigara ile mücadelede başta doktor ve hemşireler olmak üzere tüm sağlık
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çalışanlarının önemli rolleri olduğu düşünülerek bu konuda hastanemiz çalışanlarına yönelik yapılacak
farkındalık çalışmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: sigara, hastane çalışanı, ulusal tütün kontrol programı eylem planı
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P207. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Baş Ağrısı
Durumunda Kullandıkları İlaç ve İlaç Dışı Yöntemlerin Belirlenmesi
Ali Konur Atar1, Ramazan Melih Parlak1, Ceyda Vatansever1, Yunus Alkaş1, Hüsne Yanıkkaya1, Aslı
Şaşmaz1, Sena Nur Yallagöz1, Nurgül Bulut2, Elif Oğuz3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD
Amaç: Bu çalışmanın amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3
öğrencilerinin baş ağrısı durumunda başvurdukları ilaç ve ilaç dışı yöntemleri ve bunları seçerken
hangi faktörlerden etkilendiklerini saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Etik Kurulundan izin alındıktan sonra İMÜ
Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 veya 3 öğrencisi olmak üzere 401 kişiye katılımcıların demografik bilgilerine
ve baş ağrısı durumunda başvurdukları yöntemlere yönelik 29 sorudan oluşan bir anket uygulandı.
Baş ağrısında başvurulan yöntemleri ve etkilenen faktörleri belirleyen 22 soru bağımlı
değişkenlerdendir. Anket sonuçları SPSS 22.0 programı ile analiz edildi. Gruplara göre kategorik
değişkenlerin analizi Ki-kare testi ile incelendi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi.
Bulgular: Öğrencilerin %29,4’ünün (118) diğerlerine göre daha sık baş ağrısı deneyimi yaşadığı,
%40,9’unun tanı almış bir baş ağrısı olduğu ve kadınlarda sıklığın erkeklere oranla anlamlı olarak
yüksek olduğu görüldü. (p=0.011). Öğrencilerin %72,8’i (292) baş ağrısı durumu öncesinde ilaç
bulundurduğu ve en fazla (%56,4) parasetamolü tercih ettikleri kaydedildi. Öğrenciler kendi başlarına
ilaç kullandıklarında en fazla sırası ile doktordan (%27,2) ve ailesinden (%37,4) bilgi edinmektedir. İlaç
dışı tedavi olarak nelere başvurdukları sorulduğunda %29,4’ü (118) sessiz ve ışıksız ortamda
bulunmayı, %13,2’si (53) masaj yapma-yaptırmayı, %7’si (28) soğuk uygulamayı, %6,5’i (26) dua
etmeyi, %3,7’si (15) bitkisel ürünleri kullanmayı, %2,7’si (11) televizyon izleme ve müzik dinlemeyi,
%2,5’i (10) kitap okumayı tercih ettiğini belirtti. İlaç dışı tedavilerden nasıl haberdar oldukları
sorulduğunda %26,7’si (107) daha önce kullanmış kişilerden, %19’u (76) çevredeki kişilerden, %7,2’si
(29) medyadan, %12,2’si (49) doktor tavsiyesiyle haberdar olduğunu bildirdi.
Öğrencilerin dönemi ile baş ağrısında ilaç dışı tamamlayıcı tedavi kullanma eğilimleri arasında bir
ilişki olmadığı görüldü (p=0.717). Bunun yanında erkeklerin ilaç dışı ve tamamlayıcı tedavileri
kadınlara göre daha fazla tercih ettikleri görüldü (p=0.00).
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada öğrencilerin baş ağrısı durumunda tamamlayıcı tıp yöntemlerini
kullanma ve kendi başına ilaç kullanma oranlarının yüksek olduğunu, bu nedenle de kendi kendine
ilaç kullanım ve alternatif yönteme başvurma konusunda bilinçlendirmeye yönelik uygulamaların
arttırılmasının gerektiği sonucuna vardık.
Anahtar

Kelimeler:

baş

ağrısı,

ilaç

dışı

yöntemler,

kendi

kendine

ilaç

kullanımı
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P208. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji
Polikliniklerine Başvuran Hasta Yakınlarında Sigara Farkındalığının Araştırılması
Verda Nur Sandal1, Berke Altınışık1, Furkan Mutu1, İrem Tekin1, Ömer Faruk Yıldırım1, Ayşe Yağmur
Şahin1, Halil İbrahim İzmir1, Nurgül Bulut2, Cemal Kocaaslan3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi AD, İstanbul
Amaç: Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Polikliniklerine
gelen hasta yakınlarının sigara kullanımının zararları hakkında farkındalık seviyesini araştırmak, hasta
yakınlarının ve çalışmayı uygulayan öğrencilerin ise sigara kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz
etkileri hakkında farkındalık düzeylerini arttırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Belirlenen tarih aralığında 99 hasta yakınının sigara içme prevalanslarını ve
özelliklerini belirleyen anket formu, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merdivenköy
Polikliniğinde gözlem altında uygulandı. Cinsiyet, yaş ve eğitim durumunu belirten 6 soru bağımsız
değişkenler arasındayken, sigara farkındalığını belirleyen 14 soru bağımlı değişkenler arasındadır.
Anket sonuçları SPSS 22.0 programı ile analiz edildi. Gruplara göre sürekli değişkenlerin normallik
denetimi yapıldı ve bağımsız örneklerde T-test ile incelendi. Gruplara göre kategorik değişkenlerin
analizi Ki-kare testi ile incelendi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi.
Bulgular: Hasta yakınlarının %65,6’sının (65) eğitim durumu ilköğretim ve ortaöğretimdir. %49,5’i (49)
hiç sigara içmemiştir. Eğitim durumu ile ‘Sigaranın, doğan bebeklerde kanser oranını %50 arttırdığını
biliyor musunuz?’ sorusu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir (p=0,847).
Eğitim durumu ilköğretim olanların %71’i soruya ‘Evet’ cevabını verirken eğitim durumu ortaöğretim
olanlarda bu oran %67,6’ya, lisans olanlarda ise %58,3’e düşmüştür. Eğitim durumu ile ‘Sigaranın,
kullanılmakta olan ilaçları etkisizleştirdiğini kendinizde fark ettiniz mi?’ sorusu arasında ise istatiksel
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.034). Sigara kullanan hasta yakınlarının %46,5’i sigaranın
kullanılan ilaçları etkisizleştirdiğini kendisinde fark etmemiştir. Ayrıca %46,5’lik bir kesim ise sigara ile
ilgili yasal düzenlemeleri yeterli bulmamaktadır. Kapalı alanlarda sigara içmeme kuralına uyma ile
eğitim düzeyi arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,001). Eğitim düzeyi
ilköğretim olanlarda kurala uyma oranı %41,9 iken, lisansüstü olanlarda %100’dür.
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada hasta yakınlarında sigara farkındalık düzeyinin ortalamanın üzerinde
olduğunu saptadık. Ancak sigara alışkanlığı toplumda çok önemli bir hastalanma ve ölüm nedenidir.
Bu yüzden farkındalığı arttıracak çalışmaların yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: sigara, farkındalık, eğitim düzeyi
Kaynaklar:
1. Türkiye’de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığı Taraması: 5. Hipertansiyon ve
Sigara İçimi – Altan ONAT,
2. Gebelikte Sigara Kullanımının Fetüs ve Plasenta Üzerine Etkileri – C. ÜSTÜN,
3. Sigara ve Sistemik Etkileri – Ahmet ERGÜN
4. Türk Okul Çağı Çocuklarında Koroner Risk Faktörleri ve Aterosklerotik Koroner Kalp Hastalığı ile
İlişkileri – Z. KILIÇ,
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5. Tütün Tüketiminin Ekonomik Etkileri ve Tütün Kontrol Politikaları Üzerine Bir İnceleme – E.
BAŞOL,
6. Gebelik ve Sigara – G. KUBLAY
7. Sigaranın Klinik ve Biyokimyasal Etkileri – L. YILDIZ
8. Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Olguların Sigara İçme Özellikleri – G. KITER,

52

P209. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ve Dönem 5
Öğrencilerinin Organ Bağışına Yaklaşımları
Gülcenaz Akıncı1, Bünyamin Aydın1, Recep Asi1, Yasemin İleri1, Elif Şevval Uslu1, Heval Çoban1,
Abdülhalim Güzen1, Nurgül Bulut2, İbrahim Akalın3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1.sınıf öğrencileri, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD, İstanbul
Amaç: Projemizde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 ve dönem 5 öğrencilerinin
organ bağışına yaklaşımlarının saptanması, elde edilen verilerin karşılaştırılması sonucu tıp eğitiminin
bu konuda bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza dönem 1 öğrencilerinden 112 (61 kadın-51 erkek), dönem 5
öğrencilerinden 22 (9 kadın-13 erkek) kişi katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilere 20 soruluk anket
uygulanmıştır. İlk 3 soru öğrencilerin cinsiyetini, sınıfını ve yaşını belirlemeye yönelik olup kalan 17
soru öğrencilerin organ bağışına yaklaşımlarını saptamaya yöneliktir. İstatistiksel değerlendirme
kriteri p<0,05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Çalışmamıza katılan dönem 1 öğrencilerinin %25’i, dönem 5 öğrencilerinin ise %86,4’ü
organ bağışı hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünmektedir. Organ bağışı hakkında yeterli
bilgiye sahip olduğunu düşünen öğrencilerin çoğunluğunun bu bilgiyi nereden edindiğine bakıldığında
dönem 1 öğrencilerinin %46,4’ünün internetten, dönem 5 öğrencilerinin ise %47,3’ünün seminer ve
konferanslardan faydalandığı görülmüştür. Dönem 1 öğrencilerinin %37,5’i, dönem 5 öğrencilerinin
%54,5’i organlarını bağışlamayı düşünürken; dönem 1 öğrencilerinin %50,9’u, dönem 5 öğrencilerinin
%36,4’ü bu konuda kararsızdır. Organ bağışı hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu düşünen tıp
fakültesi öğrencilerinin %61,7’si organ bağışlamayı düşünmektedir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip
olmadığını düşünen tıp fakültesi öğrencilerinin ise %57,5’i organ bağışında bulunmak konusunda
kararsızdır. Dönem 1 öğrencilerinin bağışta bulunmaya en yatkın oldukları organ kemik iliğiyken
(%71,2), dönem 5 öğrencilerininki aynı yüzdelere sahip olan karaciğer ve kemik iliğidir (%86,4).
Organlarını hayattayken bağışlamayı düşünenlerin oranı dönem 1 öğrencileri için %21,4, dönem 5
öğrencileri için %22,7’dir.
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 ve dönem 5
öğrencilerinin organ bağışına yaklaşımlarının değerlendirildiği ve karşılaştırıldığı bir çalışmadır. Tıp
eğitimi süresince öğrencilerin organ bağışı hakkındaki bilgi birikiminde anlamlı bir artış görülürken,
organ bağışlama konusunda aynı anlamlı artış görülmemektedir. Bundan yola çıkılarak organ bağışı
hakkında bilgi sahibi olmanın organ bağışında bulunmaya anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: organ bağışı, yaklaşım, tıp eğitimi
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P210. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanımına Stresin
Etkisi
Oğuz Kaan Bayraktar1, Elif Fidancan1, Mümtaz Hakan Yavuz1, Uğur Balcan1, Kübra Uludağ1, Ömer
Böyük1, Emine Evin1, Nurgül Bulut2, Ünal Uslu3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 Öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD.
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji AD.
Amaç: Sigara kullanımı önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı problemidir. Kişilik faktörleri; sigaraya
bağımlı olan ya da kullanan gençlerin kişilik yapılarında duygusal dengesizlik, kısa yoldan hazza
ulaşma, gerçeklerden kaçma, otoriteye karşı çıkma, aşırı tutku, yarışçılık, tehlike arama, başkalarına
benzeme gibi karmaşık özelliklerin bulunduğu görülmüştür. Tıp eğitimi zorlu ve stresli bir süreçtir.
Yurtiçi ve yurtdışında yapılan bazı çalışmalar tıp fakültesi öğrencileri arasında ciddi sigara bağımlılığı
düzeylerini göstermektedir. Bu çalışmada İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin
sigara kullanmasına stresin etkisi belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma Etik Kurulundan alınan gerekli izinlerin ardından 160 İMÜ Tıp Fakültesi
öğrencisi üzerinden yürütülmüştür. Veriler anket formu ile toplanmış olup anket 21 sorudan
meydana gelmektedir. 11. Soruyu "Hayır" olarak cevaplayan öğrenciler geriye kalan soruları
cevaplandırmamıştır. İlk 9 soru tanımlayıcı bilgileri içermektedir. Kişilerin sosyal durumunu tespit
amacıyla oluşturulmuştur. Geriye kalan sorular sigara kullanım nedenlerini belirleyen önerme
cümleleridir. Son 4 soru stres düzeyini belirlemek amacıyla sorulmuştur. Veriler SPSS 22.0 programına
aktarılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Ki-Kare testleri kullanılmıştır. İstatiksel
değerlendirme kriteri ise p<0.05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Araştırmamıza katılan 160 kişinin %12,5(n=20)’i sigara kullanmaktadır, geriye kalan
%87,5(n=140) kişi sigara kullanmamaktadır. Sigara kullananların %60’ı erkek, %40’ı kızdır ancak sigara
kullanımı üzerine cinsiyetin anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Anne ve babanın eğitim durumu,
ailenin sosyal durumu sigara kullanımını etkilememektedir. Barınma türü ise sigara kullanımı üzerinde
etkilidir ve sigara kullananların %45(n=9)’i kendi evinde yaşamaktadır. Sigara kullanmayanların ise
%55(n=77)’i ailesinin yanında yaşamaktadır. Dönem kaybı da sigara kullanımı üzerinde etkisi olan
faktörlerden biridir. Dönem kaybı olan öğrencilerin %33,3(n=7)’ü sigara kullanmaktadır. Dönem kaybı
olmayan öğrencilerin ise %9,4(n=13)’ü sigara kullanmamaktadır. Sigara kullanımına ailede sigara
kullanımının etkisi bulunmamaktadır. Arkadaşlar arasında sigara kullanımı ise sigara kullanımını
etkilemektedir ve sigara kullananların %100(n=20)’ünün arkadaşları arasında sigara kullanan
bulunmaktadır. Tıp Fakültesinde bulunan öğrencilerin sigara kullanımına stres seviyesinin etkisi KiKare testiyle analiz edilip anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.(p=0.890)
Sonuç ve Öneriler: Bulgularımızla daha önce yapılmış çalışmalarla benzer yargılara ulaşılmıştır. Sonuç
olarak dönem kaybı, arkadaşların sigara kullanımı ve barınma türü sigara kullanımı üzerinde etkiliyken
stres sigara kullanımını etkilememektedir.
Anahtar Kelimeler: stres, sosyal durum, sigara kullanımı
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P211. 2015-2016 Girişli Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Toplu Taşıma Kullanım
Düzeyinin Ders Başarısına Etkisi
Emrullah Aydın1, Zeynep Dal1, Dorukhan Gül1, Zeynep Zülal Güneş1, Berken İmrak!, Ayşe Gülce
Mayruk1, Mustafa Okuyucular1, Nurgül Bulut2, Şule Bulur3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dönem-1 Öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyoistatistik AD Öğretim Üyesi
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizyoloji AD Öğretim Üyesi
Amaç: Şehir hayatının yaygınlaştırdığı günümüzde toplu taşıma günlük yaşamımızda önemli bir yer
tutmaktadır. Hemen her öğrenci öğrenim gördüğü okuluna ulaşmak için toplu taşıma araçlarını
kullanmaktadır. Bu durum öğrencinin günlük yaşamına etki etmektedir. Toplu taşıma araçlarında
geçen süre akademik başarı konusunda da belirleyici olabilir. Biz bu nedenle İstanbul Medeniyet
Üniversitesi 2015-2016 girişli öğrencilerinin toplu taşıma kullanım durumlar ile derse başarısı arasında
bir ilişki saptamayı hedefledik.
Gereç ve Yöntem: Çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Etik Kurulundan alınan gerekli
izinlerin ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2015-2016 girişli olan, yaşları 18-26 arasında
değişen 176 kişi üzerinden yürütülmüştür. Veriler anket formu ile toplanmış olup anket 21 sorudan
meydana gelmektedir. İlk 3 soru kişilerin kendi özellikleri hakkında bilgi almak amacıyla
oluşturulmuştur. Kalan 18 soru toplu taşıma kullanıp kullanmadığını, yolunun uzunluğunu, ders
başarısını ve ders çalışma süresini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır. Veriler SPSS 22.0 programına
aktarılmıştır. Verilerin analizinde Chi-Square testi kullanılmıştır. İstatiksel değerlendirme kriteri ise
p<0,05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Anketimize katılanların %49,4 (87) kız, %50,6 (89) erkektir, öğrencilerin ortalama yaşı
20,9±1,4 tır. Öğrencilerin %86,4 (152) okula ulaşımı toplu taşımayla sağlamaktadır. Toplu taşıma
kullananların %70,5 (124) i otobüs kullanmaktadır. Öğrencilerin %43,2 (76) yolda 30-60 dk.
geçirmektedir, %49,4 (87)i aile yanında kalmaktadır. Öğrencilerin %64,2 (113) yaptığı yolculuk
sonucunda kendini yorgun hissettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %54,5 (96) kişi yılsonunu 60-70
arasında bir ortalamayla tamamlamıştır. Yolda geçen sürenin ders başarısına etkisinde p=0.218
bulunmuştur. Yolda geçen süreyle yolculuğu tamamladıktan sonraki psikolojik duruma etkisi p=0.00
bulunmuştur. Ders çalışma süresinin ders başarısına etkisi p=0.00 bulunmuştur. Toplu taşımada
geçen süre ile ders başarısı arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak toplu taşımanın, yol uzunluğunun, aktarma sayısının, yolda geçen
sürenin ders başarısına olumlu veya olumsuz bir etkisi bulunmamıştır. Bununla beraber yolda geçen
sürenin öğrencilerin psikolojik durumunu olumsuz etkilediği saptanmıştır. Ders çalışma süresinin fazla
olmasının ders başarısını olumlu etkilediği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: toplu taşıma, ders başarısı, yılsonu başarı notu, ulaşım
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P212. İMÜ Tıp Fakültesi Dönem-1 Öğrencilerinin Komite Sonrası Tükenmişlik Ve
Anksiyete Düzeylerinin İncelenmesi
Gülbin Yazgan1, Aycan İnceoğlu1,Ahmet Harper1,Mustafa Cihan1,Kubilay Sessiz1,Fatma Takak1,Nurgül
Bulut2. Hasan Hüseyin Mutlu3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem I öğrencisi,
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik AD,
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD
Amaç: Üniversite birinci sınıf öğrencileri; hem lise hem de üniversite yerleştirme sınavlarına hazırlanırken karşı
karşıya kaldıkları başarı talepleri ve sınavı kazanamama kaygısıyla, baskı altında kalıp kısmen tükenmiş olarak
üniversiteye başlarlar. Özellikle tıp öğrencilerinde anksiyete yaygındır. Yoğun eğitim programı, anksiyeteye sebep
olan temel etkenlerden birisidir. Bu çalışmada, İMÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencilerinin komite sonrası tükenmişlik
ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın yeri, İMÜ Tıp Fakültesi yerleşkesidir. 153 öğrenci araştırmanın evrenini
oluşturmaktadır. Araştırma tipi tanımlayıcıdır. Cinsiyet, yaş, doğum yeri, mezuniyet ve kaldığı yer bağımsız;
tükenmişlik ve anksiyete düzeylerini belirleyen sorularsa bağımlı değişkenlerdir.
Veriler, anket formuyla toplandı. Tükenmişlik düzeyini belirlemek için MTE-Öğrenci Formu kullanıldı. Bu form
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve yetkinlik olmak üzere üç boyutludur. Öğrencilerin anksiyete düzeylerini
belirlemek için Beck Anksiyete Envanterindeki sorular kullanıldı. Veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz
edildi. Sürekli değişkenlerin ortalama standart sapması, kategorik değişkenlerin frekans ve yüzde değerleri
hesaplandı. Sürekli değişkenlerin normallik denetiminden sonra Kruskal-Wallis nonparametrik testi ile incelendi.
Kategorik olan anksiyete düzeylerini belirleyen değişkenler bağımsız değişkenler açısından Kİ-Kare testi ile
incelendi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi.
Bulgular: Dönem 1 öğrencilerine elden dağıtılan anketlere 139 kişi katıldı. Öğrencilerin ortalama yaşı 19,5±0,1 ve
cinsiyetlerin %52,5’i (73) kadın, %47,5’i (66) erkektir. Cinsiyete göre Yetkinlik istatistiksel olarak anlamlı
bulundu(p=0.031). Erkeklerin Yetkinliği %85,7 iken kadınlarınki %14.3 bulundu. Öğrencilerin %65.5’i evde %34.5’i
yurtta kalmaktadır. Yetkinlik, kaldıkları yerlere göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p=0.030). Yurtta kalanların
yetkinliği %57,1’ken evde kalanlarınki %42,9 olarak bulundu. Öğrencilerin %41’i İstanbul’da %59’u İstanbul dışında
doğmuştur. Duygusal tükenmişlikte doğum yerleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulundu(p=0.027).
İstanbul dışında doğanların yüksek duygusal tükenmişlik düzeyi %70,0’ken İstanbul’da doğanlarınki %30,0 olarak
bulundu.
Sonuç ve Öneriler: Erkeklerin yetkinliği kadınlardan yüksek bulundu. Bu durum erkek öğrencilerin kişisel
yeterliliklerini ortaya koyarak kendilerini yeterli ve güçlü hissetmesi; başarılı olma isteklerinin daha çok olması;
toplumumuzun erkeklerden beklentilerinin daha yüksek olması olarak açıklanabilir.
Duygusal tükenmişlik, İstanbul dışında doğan öğrencilerde yüksek bulundu. Trafik, kalabalık, artan yaşam giderleri
gibi stres artırıcı faktörlerin büyük kentlerde yoğun olması İstanbul dışında doğan öğrencilerde tükenmişliğin
yüksek çıkmasında etkili olmuş olabilir.
Yurtta kalan öğrencilerin yetkinliği evde kalanlardan yüksek bulundu. Bunun nedeni evdeki olanakların (örneğin
hizmetli, yemek) kısıtlı olması olarak açıklanabilir.
Anahtar Kelimeler: tükenmişlik, MTE-Öğrenci Formu, Beck Anksiyete Ölçeği
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P213. Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlık Konusundaki Eğitimin Etkililiği
Mustafa Kuzu1, Kadir Köprü1, Serhan Dığın1, Metehan Hilesiz1, Burak Berat Bahçavan1, Kadir Ertuğrul
Taşkan1, Yavuz Güzelkara1, Nurgül Bulut2, Süleyman Daşdağ3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1. dönem öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Biyoistatistik AD
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik AD
Amaç: Bu çalışmanın amacı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.dönem öğrencilerinde
Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlık konusundaki eğitimin etkililiğini saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 70 İstanbul Medeniyet Üniversitesi 1.Dönem Öğrencisi alındı.
Eğitimden önce 16 soruluk 1. anket uygulandı. Eğitim verildikten sonra ise bir anket daha uygulandı
ve veriler kayıt edildi. Etkililik düzeyini değerlendirmede “Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlık
Konusundaki Eğitimin Etkililiği Anketi 1” ve “Elektromanyetik Kirlilik ve Sağlık Konusundaki Eğitimin
Etkililiği Anketi 2” uygulandı. Veriler SPSS 22.0 paket programıyla analiz edildi. Verilerin analizinde
McNemar testi kullanıldı. <0,05 istatiksel anlamlılık değeri olarak belirlendi.
Bulgular: Öğrencilerin büyük bir kısmı (%98,6) eğitimin etkili olduğunu ifade etmiştir. Birinci ankette
59 öğrenci (%84,7) çevremizde elektromanyetik kirlilik olduğunu ifade etmiştir ama eğitimden sonra
uygulanan ikinci ankette öğrencilerin tamamı (%100) çevremizde elektromanyetik kirlilik olduğunu
ifade etmiştir. İlk ankette elektromanyetik kirliliğin öğrencilerin düşüncesine göre sağlığa olumsuz
etkisinin ağırlıklı ortalaması 3.92 iken(5 üzerinden), eğitimden sonra uygulanan ankette bu değer
4.48’e yükselmiştir. Eğitimden önce “Kullanmadığınız aletleri güç kaynağından çekmeyi düşünüyor
musunuz?” soruna eğitimden önce ve sonra verilen cevaplar arasında istatistiksel bir farklılık
bulunmuştur(p<0,05).Eğitimden önce kullanmadığı aletleri güç kaynağından çeken öğrencilerin oranı
%70 iken eğitimden sonra %94,3’e çıkmıştır.
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine uygulanan
elektromanyetik kirlilik ve sağlık hakkındaki eğitimin etkililiğinin araştırıldığı ilk çalışmadır. İnsanların
elektromanyetik kirlilik hakkında yetersiz bilgiye sahip olmaları insanlığın geleceği için ciddi bir
problemdir. Bu çalışmada öğrencilerin bir kısmının elektromanyetik kirlilik hakkında yeterli seviyede
bilinçli olmadığını saptadık. Bu nedenle elektromanyetik kirlilik hakkında bilinçliliği arttıracak
önlemler alınması gerektiği sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: elektromanyetik, kirlilik, sağlık, eğitim, farkındalık
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P214. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin
Araştırma Becerisi ve Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyini Etkileyen Faktörlerin
Karşılaştırmalı İncelenmesi
Buğra Kaan Uz1 , Ahmet Tutuş1, Hilal Uysal1, Muhammet Ali Sarı1 , Ferhat Karayiğit1 ,Handan Ankaralı2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1. Sınıf Öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD
Amaç: Bu çalışmada akıllı telefon bağımlılığı ve araştırma becerisi puanlarını etkileyen faktörlerin
belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Tıp Fakültesi 1-5. ve Mühendislik Fakültesi 1. sınıf öğrencileri örnekleme dahil
edildi. Çalışmada sosyodemografik bilgiler anketi ile geçerlilik ve güvenilirlikleri başka çalışmalarla
ispatlanmış Araştırma Becerileri Testii, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeğiii ve On Maddeli Kişilik Ölçeğiiii
kullanıldı. Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Araştırma Becerileri puanlarını etkileyen faktörlerin
belirlenmesinde çoklu kovaryans analizi modeli ve farklı grupların tespitinde Tukey post-hoc testi
kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya Tıp Fakültesi’nden 141, Mühendislik Fakültesi’nden 79 olmak üzere toplam 220
gönüllü öğrenci katıldı. 99 kadın ve 121 erkekten oluşan katılımcıların yaşları 17-26 arasında
değişmektedir (20,2±1,94).
Çalışmada dikkate alınan tüm risk faktörleri eşzamanlı ele alındığında Araştırma Becerileri
Puanı(ABP)’nın, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (P=0.045),
4. ve 5. sınıfların ABP’sinin alt sınıflara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü (P=0.001).
Ebeveyn eğitimi lise ve üzeri ise öğrencinin ABP’si anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmaktadır (anne
eğitimi için P=0.013, baba eğitimi için P=0.011). Öğrenci evinde yaşayanların ABP’si, yurtta/aile
yanında yaşayanlara göre anlamlı düzeyde düşük bulundu (P=0.010). Kardeş sayısı arttıkça ABP’nin
anlamlı düzeyde azaldığı görüldü (P=0.001). Cinsiyetin, aile gelirinin, yaşın ve kişilik özelliklerinin ABP
ile anlamlı düzeyde ilişkili olmadığı belirlendi.
Akıllı Telefon Bağımlılık Puanı(ATBP)’nı etkileyen faktörler incelendiğinde, puanın ailenin gelir düzeyi
>3000 TL olan öğrencilerde anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu (P=0.009), annesi
üniversite/lisansüstü mezunu olanlarda anlamlı düzeyde düşük olduğu (P=0.038), öğrenci evinde
kalanlarda anlamlı düzeyde yüksek olduğu (P=0.043), yaş arttıkça puanının anlamlı düzeyde azaldığı
belirlendi (P=0.001). Fakülte türünün, cinsiyetin, kişilik özelliklerinin akıllı telefon bağımlılığını anlamlı
düzeyde etkilemediği gözlendi. Sonuçta fakülteler arasında anlamlı görülen farkın, kovaryantların
etkisi göz ardı edildiğinde anlamlı olmadığı görüldü.
Sonuç ve Öneriler: Başarılı öğrenciler kategorisindeki Tıp ve Mühendislik Fakülteleri öğrencilerinin
ABP’sinin 20 üzerinden ortalama 15+ olduğu görülmüştür. Ancak mühendislik öğrencilerinde bu puan
anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Akıllı telefon bağımlılığı puanının 60 üzerinden ortalama
~30 çıktığı gözlenmiştir. Bu sonuç orta düzeyde bağımlılığı işaret etmektedir. Ayrıca iki fakültede de
kişilik özellikleri ile akıllı telefon bağımlılığı ve araştırma becerisi arasında anlamlı ilişkiye
rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: akıllı telefon bağımlılığı, araştırma becerileri, kişilik özelliği, tıp, mühendislik,
fakülte türü
Kaynaklar:
i
http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/arastirma-becerileri-testi-toad.pdf
ii
http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/akilli-telefon-bagimliligi-olcegi-kisa-form-toad.pdf
iii
http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/on-maddeli-kisilik-olcegi-toad.pdf
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P215. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kanser Hastalarının Tedavi Tercihleri
Ali Furkan Sevili,1 Hilal Büşra Keskin,1 Ebru Çelik,1 Beyzanur Yıldız,1 Hatice Buse Güner,1 Şüheda
Üysal,1Muhammed Kürşad Uzunoğlu,1Nurgül Bulut,2 Tunç Kutuğlu3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 öğrencisi
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD, İstanbul
Amaç: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniği
kanser hastalarının tedavi tercihlerini saptamak.
Gereç ve Yöntem: Anket formumuz: cinsiyet, yaşadığı yer, beslenme alışkanlıkları, yaş ve genetik
faktörler olmak üzere bağımsız değişkenlerden oluşmaktadır; tedavi tercihi, hekim tercihi ve hastane
tercihi gibi bağımlı değişkenlerden oluşmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniğindeki 92 hasta yakınına ulaşılmıştır. Anketlerin sonuçlarını
değerlendirmek için SPSS 22.0 Programı kullanılmıştır. Gruplara göre sürekli değişkenlerin normallik
denetimi yapılmış ve bağımsız örneklerde T-test ile incelenmiştir ve Ki- kare testi uygulanmıştır.
İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 60.12 ±10,7 dir. 38 erkek (%41,3) 54 kadından (%58,7)
oluşmaktadır. Hastaların %57,6’sı (53) beslenme alışkanlıklarında kanserojen madde şüphesi bulunan
gıdalardan uzak durmuştur. Hastaların %94,6’sı (87) kemoterapiden önce herhangi bir bitkisel destek
tedavisi almamıştır. Hastaların %34,8’i (32) İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve
Araştırma Hastanesini bilinirlik sebebiyle tercih etmiştir. Hastaların %47,8’i (44) hekim tercihini
tavsiye, % 39,1’i (36) rastgele, %13,0’ü (12) bilinirlik ile yapmıştır. Hasta ailelerinin %68,5’inde (63)
kanser hastalığı gözlenmemiştir. Hastaların yıllık sağlık kontrolü yaptırmasıyla hastalık evresi arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.072). Yaş ortalamasının artması ile hastalık evresinin ilerlemesi
arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.033).
Sonuç ve Öneriler: Hastaların beslenme alışkanlarına dikkat etmelerine ve kanserojen madde şüphesi
bulunan gıdalardan uzak durmalarına rağmen kansere yakalandıkları gözlenmiştir. Ailesinde kanser
görülmeyen hastalara da kanser teşhisi konulduğu görülmüştür. Hastaların çoğunluğu hastane
tercihini bilinirlik sebebiyle, hekim tercihini tavsiye ile yapmıştır.
Anahtar Kelimeler: kanser, beslenme, genetik, hastane tercihi, hekim tercihi
Kaynaklar:
Kanser Tanısı Alan Hastalarda Umut- Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
Türkiye’de Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı:
Literatür Taraması- Sultan Kav, Ziyafet Hanoğlu, Lale Algıer
Ulakbim.gov.tr
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P216. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1-2-3 Öğrencilerinin
Beslenme Alışkanlıklarının ve Fiziksel Aktivitelerinin Değerlendirilmesi
Ayşe Eşmeli1, Berke Kaan Öztürk1, Yunus Emre Hazar1, Feride İrem Şimşek1, Affan Nasuhi Nişancı1,
Erdem Atiş1, Şulenur Kayacan1, Nurgül Bulut2, Burcu Yücel3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1.sınıf öğrencisi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, İstanbul
Amaç: Obezite ve metabolik sendrom gibi hastalıkların oranındaki artış ile birlikte son yıllarda
beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesine yönelik epidemiyolojik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu
çalışmalarda Avrupa ülkeleri ve Amerika’da standardize edilmiş anketler kullanılmaktadır. Ülkemizde
de bu anketlerin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmaktadır. Bizde bu çalışmada Medeniyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1-2 ve 3 öğrencilerinde beslenme alışkanlıklarını ve fiziksel
aktivitelerini güncel anketlerden yararlanarak değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 136 Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi alındı.
Öğrencilerin demografik ve anket verileri ile bilgi kaynakları kaydedildi. Beslenme ve fiziksel
aktiviteleri değerlendirmede çeşitli makalelerden seçilmiş ve hazırlanmış 20 soru kullanıldı. Verilerin
analizi SPSS 22.0 programında yapıldı. Anlamlılık değeri p<.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin ortalama yaşı 19±2. Öğrencilerin büyük bir kısmı sigara
(%89,0) ve alkol (%91) kullanmıyor. Öğrencilerin %56,3’ünün düzenli öğün tükettiği belirlendi. Ankete
katılanların çoğunluğu (%44,1) haftada 1-3 kez ev dışında, en fazla (%53,7) fast food tüketiyor.
Yaptığımız istatistiksel analizlerde ise şekerleri besinleri yeme isteği ve fiziksel egzersiz yapma
arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (p>.05, p=.987). Ancak üzüntü sebebiyle iştah durumunda artış
olan öğrencilerin şekerli yiyeceklere karşı aşırı yeme isteği saptandı (p<.05, p=.037).
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 öğrencilerinin
beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının değerlendirildiği bir anket çalışmasıdır. Sonuçlarımız
üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerinin beslenme ve fiziksel aktivitelerine dair veriler sunmuştur.
Çalışmamızın limitasyonu ankete katılan öğrenci sayısının az olmasıdır. Bu durum da genel bir
değerlendirme yapmamızı engellemektedir. Geniş kapsamlı çalışmalar ile elde edilecek bu tür
verilerin özellikle obezite gibi hastalıkların önlenmesinde önemli olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: beslenme, fiziksel aktivite, sağlık, kötü alışkanlıklar, öğün
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P217. İMÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Sigara Kullanımının Bağlı Olduğu
Nedenlerin Araştırılması
Altan Argun, Deniz Yıldırım, Esra Yönlüer, Fatih Başpınar, Kübra Kızılboğa, Merve Serin
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri
Amaç: İMÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde tükenmişlik düzeyleri, fiziksel aktivite, ulaşım süresi,
antidepresan kullanımı ve konaklamaya bakarak sigara kullanımını karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya toplam 118 İMÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencisi alındı. Öğrencilerin
demografik ve klinik verileri ile ilgili bilgi kaynakları kaydedildi. Tükenmişlik düzeyini değerlendirmede
‘Maslach Tükenmişlik Ölçeği’ kullanıldı.
Bulgular: Öğrencilerin ortalama yaşı 19.57 bulunmuştur. Anketimize katılan kız öğrencilerin %27,4 ve
erkek öğrencilerin ise %25’i sigara kullanmaktadır. Sigara kullanan öğrencilerin %25’i aile yanında,
%20,8’i öğrenci yurdunda, %38,5’u evde konaklamaktadırlar. Sigara ve alkol kullanımı arasında
anlamlı bir fark yoktur. Antidepresan kullananların %41,7’si, kullanmayanların ise %24,5’i sigara
tüketmektedir. Ulaşım süresi 1 saatten az olanların %27,5’i, 1-2 saat olanların %23,3’ü, 2 saatten fazla
olanların ise %33,3’ü sigara kullanmaktadır. Ankette belirtilen ölçülerde düzenli spor yapanların
%20,8’i, yapmayanların ise %30,8’i sigara kullanmaktadır. Öğrencilerin ortalama tükenmişlik
derecesinin 3,71 olduğu saptandı.
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma öğrencilerin tükenmişlik düzeylerinin değerlendirildiği bir çalışmadır.
Öğrencilerin tükenmişlikleri hakkında yeterli bilgiye sahip bilgiye sahip olmamaları genel bir sorundur.
Bu çalışmada öğrencilerin tükenmişlik düzeylerinin (1-7) ortalama değerden çok sapmadığı anlaşıldı.
Antidepresan kullanımı, ulaşım süresi artışı, fiziksel aktivitede bulunmamanın sigara kullanımını
arttırdığı görüldü. Bunlara rağmen sigara kullanımı ve tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: sigara kullanımı, tükenmişlik, ulaşım süresi, antidepresan, spor, alkol kullanımı

61

P218. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dönem 1, 2 ve 3 Öğrencilerinin Güzellik İçin
Yapılan Estetik Operasyonlara Bakış Açısı
Nurşah Çelik1, Yavuz Akgünoğlu1, İlayda Çakmak1, Nazende Karaka1, Fatma Gümüş1, Numan Aksoy1,
Abdurrahman Okutan1, Nurgül Bulut2, Serap Uslu3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem1öğrencileri
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji Anabilim Dalı
Amaç: Estetik ve güzellik bireylerin yaşam kalitesine ve yaşamsal gereksinimlerin karşılanmasından
ürün satışlarına kadar pek çok alanı etkilemeyi başarmıştır. Günümüz insanı fiziksel açıdan nasıl
göründüğü ile yakından ilgilenmekte, beden algısı bireyin yaşamını doğrudan pozitif ya da negatif
etkilemektedir. Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliğinin (ISAPS) yaptığı araştırma sonucuna göre
2014 yılında dünyada 20 milyonun üzerinde estetik cerrahi operasyonun gerçekleştirilmiştir. En çok
yapılan cerrahi operasyonlar sırasıyla; göz kapağı estetiği, meme büyütme, yağ enjeksiyonları ve
burun estetiğidir. Türkiye’de ise kadınlarda en çok meme büyütme, liposuction ve yağ alma tercih
edilirken; erkeklerde göz kapağı ve burun estetiği tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı; İstanbul
Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Tıp Fakültesi Dönem 1, 2 ve 3 öğrencilerinin güzelleşmek için yaptırılan
estetik operayonlara bakışlarının değerlendirilmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Göztepe Eğitim Araştırma
Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay alındıktan sonra İMÜ Tıp Fakültesi Dönem 1,2 ve
3’de okuyan yaşları 18-26 arasında değişen 170 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veriler anket formu ile
toplanmış olup anket 16 sorudan meydana gelmektedir. İlk 4 soru tanımlayıcıdır. Kalan sorular
kişilerin estetik operasyonlara bakış açısını belirlemeye yöneliktir. Veriler SPSS 22.0 programına
aktarılmıştır. Verilerin analizinde Ki-Kare Testi kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirme kriteri ise
p<0,05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Toplanan verilerin normal dağılıma uymadıkları görüldü. Araştırmamıza katılan 170
öğrencinin %50’si (n=85) kadın, %50’si (n=85) erkektir; %34,1’i (n=58) Dönem 1, %44,1’i (n=75)
Dönem 2, %21,8’i (n=37) Dönem 3 öğrencisidir. Katılımcıların yaş ortalaması 19.93 ±1.35’tir.
Kadınların %76,5’inin (n=65), erkeklerin ise %51,8’inin (n=44) vücudunda beğenmediği bölge olduğu
tespit edilmiş (p=0.001), ancak kadınların %71,8’i (n=61), erkeklerin ise %82,4’ü (n=70) estetik
operasyon yaptırmayı düşünmemektedir (p=0.101). Toplumda estetikli görünümü tercih edenlerin
%81,8’i erkek, %18,2’si kadındır (p=0.009). Bölge1 ve yaş2 kriterlerimizde estetik operasyonlara bakış
açısı üzerinde anlamlı fark bulunmamıştır (p1=0.467, p2=0.309).
Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1,2 ve 3
öğrencilerinin güzellik için yapılan estetik operasyonlara karşı bakış açısında yaş ve yaşanılan bölgeye
göre bir etkisinin olmadığı, kendilerine güzellik amaçlı estetik operasyon yaptırmayı düşünmedikleri
ve estetikli görünüşü doğal bulmadıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: estetik operasyonlar, güzellik, ön yargı.
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P219. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem-1 Öğrencilerinin Sağlık
Basamakları Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi
Zeynep Köse1, Asıl Mahjoub1, Bahaaldin Akkash1, Ece Gökçek1, Nagehan Şahin1, Ali Abdurrahman
Gülderen1, Nurgül Bulut2, Hasan Güçlü2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1.Sınıf Öğrencisi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Bilişim AD, İstanbul
Amaç: Geçtiğimiz yıllar içerisinde, Türkiye’de sağlık sektörünün yeniden yapılanmasına odaklanan
birçok çalışma yapılmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2003 yılında temeli atılan ve 2011 yılındaki
genelgeyle son hali verilmiş olan Sağlıkta Dönüşüm Programının hedefleri doğrultusunda, Sağlık
Bakanlığı dikey yapılanmayı ortadan kaldıran ve entegre sağlık hizmetini ön plana çıkaran bir yeniden
yapılanma sürecine girmiştir. Bizim de bu çalışmadaki amacımız İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Dönem 1 Tıp Fakültesi öğrencilerinin bu yapılanma hakkında ne kadar bilgili olduklarını, sağlık
basamaklarının özellikleri ve kullanım sırası hakkındaki bilinç durumlarını ve buna ne kadar uygun
davrandıklarını araştırmaya çalışmaktır.
Gereç ve Yöntem: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören yaşları yaklaşık 1822 arasında değişen 150 öğrenci (Dönem-1) araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Evrenin tümüne
ulaşılmak hedeflenmiş, 115 kişiye ulaşılmıştır. Araştırma tipi tanımlayıcıdır. Cinsiyet ve yaş bağımsız
değişkenler arasındadır. Öğrencilerin sağlık hizmetlerine erişme bilinçlerinin belirlenmesi hakkındaki
sorular ise bağımlı değişkenler arasındadır. Veriler anket formu ile toplanmıştır. Anket formu toplam
11 sorudan oluşmaktadır. Veriler SPSS 22.0 programına aktarılmıştır. Verilerin frekansları verilmiş kikare testi ile analiz edilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların 61 tanesi (%53) kadın, 54 tanesi (%47) erkektir. Sağlıkta uygulanan basamak
sisteminden haberdar olanların yüzdesi 76,5’tur.Birinci basamak sağlık hizmetlerini veren kurumlar
Aile Sağlığı Merkezi ve Ana-çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleridir. Bu kurumlardan haberdar
olanların oranı %63,5’tur. İkinci basamak sağlık hizmetlerini veren kurumlar Devlet Hastaneleri,
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Hastaneleri, Özel Hastaneler ve Özel Tıp ve Sağlık
Merkezleridir. Bu kurumlardan haberdar olanların oranı %25,2’dir. Üçüncü basamak sağlık
hizmetlerini veren kurumlar yalnızca Üniversite Hastaneleridir. Bu kurumlardan haberdar olanların
oranı %39,1’dir. Cinsiyete göre birinci basamak sağlık hizmetlerini veren kurumlardan haberdar olma
konusunda anlamlı bir fark bulunmamaktadır(p=0.203). Cinsiyete göre ikinci basamak sağlık basamak
sağlık hizmetlerini veren kurumlardan haberdar olma konusunda anlamlı bir fark
bulunmamaktadır(p=0.869). Cinsiyete göre üçüncü basamak sağlık basamak sağlık hizmetlerini veren
kurumlardan haberdar olma konusunda anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p=0.415).
Sonuç ve Öneriler: Anket sonuçlarımız bize, Tıp Fakültesi öğrencilerinin halk sağlığı basamaklarını
kullanım bilinçlerinin yaşa ve cinsiyete bağlı olmadığını göstermiştir. Bu araştırmalardan elde edilen
tüm bulgular öğrencilerin ölçeklere verdikleri yanıtlarla sınırlı olup örneklem grubunun sınırlı
olmasından dolayı popülasyonu tam olarak kapsayamamaktadır. Aradaki neden-sonuç ilişkisinin tam
olarak anlaşılabilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: halk sağlığı basamakları, öğrenci, bilinç
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P220. Sağlıkta Şiddetin İMÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mesleklerine Olan Bakış
Açıları ve Kariyer Planları Üzerindeki Etkileri
Zeynep Öztaş1, Merve Akarslan1, Yusuf Yiğit1, Ayşe Nur Kurtcuoğlu1, Mehmet Çalış1, Mine Uzunbayır1,
Mustafa Fatih Kozlar1, Nurgül Bulut2, Prof. Dr. Mustafa Taşdemir3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi,
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Amaç: Sağlıkta şiddetin mesleki hayata hazırlanan tıp öğrencilerinin mesleklerine bakış açıları ve
kariyer planları üzerindeki etkilerinin araştırılması; hekim adaylarının sağlıkta şiddetle birebir
karşılaşmalarından veya bu konuda duydukları haberlerden ne boyutta etkilendikleri konusunda fikir
sahibi olmak.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada sağlıkta şiddete yönelik anket formu, elektronik yolla uygulandı. Form,
İMÜ Tıp Fakültesinde okuyan 649 öğrenciye ulaştırıldı, toplam 436 öğrenci (%67,1)katıldı.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin ortalama yaşı 20,9±2,1 yıldır. Öğrencilerin %80 gibi büyük bir
kısmının şiddete dair farkındalığı vardır. Öğrencilerin%48,6’sı şiddete tanık olmuş; %12,4’ü şiddete
maruz kalmıştır. Şiddete maruz kalma erkeklerde %17,8 iken kadınlarda bu oran %7,2 ile daha
düşüktür. Şiddete maruz kalmada en yüksek oran 5. Sınıf öğrencilerindedir(%40,9).Öğrencilerin
%67,2’si fakülteye başlamadan önce, mesleğini yaparken şiddete maruz kalabileceğini düşünmüş,
bugünde %15,6’sı mesleğini değiştirmeyi düşünmektedir. Şiddet dolayısıyla meslek değiştirmeyi
düşünenlerin oranı klinik dönem öğrencilerinde yüksek çıkmıştır. Klinik dönem öğrencilerinin
%23,3’ü, preklinik dönemdeki öğrencilerin ise %12,8’i şiddet dolayısıyla meslek değiştirmeyi
düşündüğünü belirtmiştir. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,008).Şiddete maruz
kalındığında nasıl başa çıkılacağı sorusuna erkeklerin%66,7’si benzer şekilde karşılık vermeyi,
kadınların %62,8’i yöneticiye rapor etmeyi tercih edeceğini belirtmiştir. Sağlıkta şiddete çözüm
önerilerinden en fazla “cezai yaptırım/yasal düzenlemeler” (%43,1) ve “toplumun bilinçlendirilmesi”
(%35,3) tercih edilmiştir.
Sonuç ve Öneriler: Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası
Hemşireler Birliği (ICN) ‘nin 2002 yılı ‘‘Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddeti’’ başlıklı ortak raporuna göre;
sağlık alanında hizmet verenler diğer iş alanlarında çalışanlara göre 16 kez daha fazla saldırıya
uğramaktadır. Bu çalışma, sağlıkta şiddetin mesleki hayata hazırlanan tıp öğrencilerinin mesleklerine
bakış açılarını ve kariyer planlarını etkilediğini ortaya koymuştur. Sadece sağlıkta şiddetten dolayı her
100 öğrenciden yaklaşık 16’sı mesleğini değiştirmek istemektedir. Katılımcılar tarafından çözüm
önerisi olarak toplumun bilinçlendirilmesi, yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımlar öne çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: sağlıkta şiddet, farkındalık, eğitim, kariyer
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P221. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dönem 1 Öğrencileri Mesleki Bilinç Düzeyi
İpek Akkuş1, İmge Sevim1, Pınar Cüre1, Sultan Akduman1, Burçak Culfa1, İbrahim Zahit Can1,
Muhammed Emirhan Çelikperçin1, Işıl Maral2
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1.sınıf öğrencisi, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerinin meslek
seçiminde etkili olan faktörlerin saptanması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmaya İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
2017-2018 öğretim yılında birinci sınıfta okuyan 155 öğrenci katıldı. Katılımcılara doğum yılı, cinsiyeti,
yaşadıkları yer, mezun oldukları lise türü, anne-baba eğitim düzeyi gibi sosyodemografik özellikler ile
tıp fakültesini tercih etme nedenleri, fakülte tercihlerini etkileyen faktörler veya kişiler, diğer tercih
öncelikleri ve tıp eğitimiyle ilgili bilgilerini içeren biri açık uçlu olmak üzere 20 soruluk bir anket formu
uygulanmıştır. Çalışma verilerinin analizi SPSS 22.0 programı ile yapılmış olup frekans ve yüzde
değerleri belirlenmiştir. Kategorik değişkenler ki-kare testi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel
değerlendirme kriteri p<0.05 alınarak yapılmıştır.
Bulgular: Araştırmamıza katılan 155 kişinin %64,9’unun (n=100) tıp fakültesi seçiminde aile
fertlerinden birinin kaybı etkisiz, aynı grubun tıp fakültesi seçiminde yardım etme arzusu %53,9
(n=83) ile birinci sırada etkiliyken iş bulma arzusu %51,9 (n=80) ile ikinci sırada etkili olduğu
bulunmuştur. Yine aynı grubun %50,7‘sinin (n=78) tıp fakültesi seçiminde çocukluk hayali çok etkili
veya etkili olduğu, %49,3’ünün (n=76) tıp fakültesi seçiminde çocukluk hayali az etkili olduğu veya
etkili olmadığı bulunmuştur. Tıp Fakültesi’nin ilk tercih olmasıyla çocukluk hayali olması arasında
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.08). Çocukluk hayali tıp olmayan 31 kişinin %51,6’sı (n=16) tıptan
memnun olmadığı gözlenmiştir. Çocukluk hayali ile tıptan memnun olma arasında anlamlı bir fark
olduğu bulunmuştur (p<0.001). Çocukluk hayalinin çok etkili olduğunu söyleyen 50 kişinin %90’ı
(n=45) tıptan memnun olduğu saptanmıştır.
Sonuç ve Öneriler: Tıp fakültesi seçimde yardım etme arzusu ve iş bulma olanakları çok etkili iken aile
fertlerinden birinin kaybı en az etkilidir. Hekimlik mesleğini isteyerek seçenlerin tıp fakültesinden
memnun olma oranı daha yüksektir. Bu araştırmanın sonucunda hekimlik mesleği seçiminde kişinin
kendi isteğinin önemi saptanmıştır. Buna göre fakülte seçiminde mesleki rehberlik hizmetlerinin
yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: tıp eğitimi, meslek seçimi, hekim, fakülte tercihi
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P222.İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kültür Ve Sanat
Etkinliklerine Katılımı
Musab Tuğrul1, Sümeyra Ak1, Muhammed Seçkin1, Fatime Üçdağ1, Ömer Faruk Güzel1, Muhammet
Zamut1, Nurgül Bulut2,Seyit Ankaralı3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Dönem 1 öğrencileri
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Biyoistatistik AD.
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıbbi Fizyoloji AD.
Amaç: Bu çalışmanın amacı İstanbul Medeniyet Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin dönemleri
değiştikçe kültür ve sanat etkinliklerine katılım düzeyini belirlemektir. Bir toplumun tarihsel süreç
içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür
denir. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturur, onu diğer toplumlardan farklı kılar. Kültür, toplumun
yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın
geçirdiği evrimler yaşama biçimlerini, yaşama bakışlarını, sanat biçimlerini ve sanata bakışlarını
değiştirmiş, her dönemde ve her toplumda, sanat farklı görünümlerde ortaya çıkmıştır. Biz de bu
çalışmayla dönemlerin ve cinsiyetlerin sanat etkinliklerine katılımı üzerine bir etkisinin olup olmadığını
inceledik.
Gereç ve Yöntem: Çalışma İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Etik Kurulundan alınan gerekli
izinlerin ardından İMÜ Tıp fakültesi dönem-1 ve dönem-2'de okuyan, yaşları 18-26 arasında değişen
201 kişi üzerinden yürütülmüştür. Veriler anket formu ile toplanmış olup anket 20 sorudan meydana
gelmektedir. Veriler SPSS 22.0 programına aktarılmıştır. Verilerin analizinde Chi-Square testi
kullanılmıştır. İstatiksel değerlendirme kriteri ise p<0.005 olarak kabul edilmiştir.
Bulgular: Toplanan verilerin normal dağılıma uymadıkları görüldü. Ankete katılan öğrencilerin
ortalama yaşı 22 şeklindeydi. Araştırmamıza katılan 201 kişinin içerisinden Kültür Ve Sanat
faaliyetlerine katılanlara göre şu istatistikler yakalanmıştır. Sinemaya katılan kadın oranının%52,2
Erkek oranının %47,8 olduğu tespit edilmiştir.
Tiyatroya katılan kadın oranının %44,8 Erkek oranının %55,2 olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca Konsere katılan kadın oranının %46,4 Erkek oranının %53,6 olduğu tespit edilmiştir.
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kültür Ve Sanat Faaliyetlerine katılım düzeyleri Chi-Square testiyle analiz
edildiğinde Kültür Ve Sanat Faaliyetlerine katılım düzeyi ile Dönem farklılığı arasında anlamlı bir fark
olmadığı görülmüştür.
Sonuç ve Öneriler: Bulgularımız daha önce yapılmış çalışmalarla benzer yargılara ulaşmıştır. Sonuç
olarak Tıp Fakültesi Öğrencilerinin dönem farklılıklarının Kültür ve Sanat etkinliklerine katılımına
olumlu veya olumsuz bir etkisinin olmadığı gözlenmiş ve bu konuda yapılan çalışmalar desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler : kültür-sanat, tarihsel süreç, katılım oranları
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P223. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına
Yönelik Bilgi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Ömer Faruk Dönmez1 Büşra Öztürk1 Naile Sezgin1 Gülşah Karayiğit1 Şevval Şahin1 Şeyma Sena Doğan1
Ayşe Sena Durdukoca1 Nurgül Bulut2 Berna Terzioğlu Bebitoğlu3
1. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 1, İstanbul
2. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi AD, İstanbul
3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD, İstanbul
Amaç: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1 ve dönem 5 öğrencilerinin geleneksel
ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik bilgi, tutum ve davranışlarını ve bunlara ilişkin dönem 1 ve
dönem 5 öğrencileri arasında fark olup olmadığını belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada toplam 30 sorudan oluşan anket aracılığı ile Dönem 1 ve Dönem 5 tıp
fakültesi öğrencilerine ulaşıldı. Çalışmaya toplam 155 kişi katıldı. Öğrencilerin geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik bilgi düzeyleri ve yaklaşımlarını değerlendirmek için literatüre
göre hazırlanmış olan “Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Yönelik Bilgi Ve Davranışları
Değerlendirme” anketi uygulandı. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programı kullanılarak istatistiksel
analiz için Ki-kare testi ile yapıldı.
Bulgular: 1. sınıf öğrencilerinin %91,6’sı (110 kişi), 5. sınıf öğrencilerinin %90’ı (45 kişi) ankete katıldı.
1. sınıf öğrencilerinin %57,3’ü, 5. sınıf öğrencilerinin ise %64,4’ü tıbbi tedavi dışında geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamalardan en az birine başvurmuştur. 1. sınıf öğrencilerinin %23,2’si, 5.
sınıfların ise %25’i geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının tıbbi tedavi kadar etkili olduğunu
düşündüğü belirlendi. 1. sınıf öğrencilerinin %31,6’sı, 5. sınıf öğrencilerinin ise %38,9’u geleneksel ve
tamamlayıcı uygulamalarının tıbbi tedavi kadar etkili olup olmadığı konusunda kararsız olduğu
görüldü. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kullanımıyla dönem 1 ve dönem 5 öğrencileri
arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,634).
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada İstanbul Medeniyet Üniversitesi tıp öğrencilerinin geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili bilgi düzeyleri değerlendirilmiş, geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulamalarına bakış açılarında dönemler arasında fark olmaması tıp eğitiminde geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulamalarına daha fazla yer verilerek öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiği ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, tıp öğrencisi
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI
1-Temel Yaşam Desteği
2-Hasta Taşıma Teknikleri
3-Temel Sütur Eğitimi
4-Subkütan Sütur Eğitimi
5-venöz kan alma
6-IM enjeksiyon
7-Damaryolu açma
8-Foley Sonda Uygulaması
9)Alçı-Atel uygulaması
10)Acil Havayolu yönetimi
12)Yeşilscience-AR deneyimi
13)Adli Osteoloji

Sosyal Atölye Çalışmalarımız
1)Cha Cha
2)Salsa
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DESTEKLEYEN KURUM/KURULUŞLAR
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