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Dokuz Eylül Üniversitesinin Değerli Öğretim Üyeleri ve Öğrencilerimiz, 
 
Özel Çalışma Modülü (ÖÇM), öğrencilere çekirdek müfredat dışında ilgi duydukları alanlarda çalışma 

olanağı sağlayan bir programdır. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde bilgi, beceri, tutum ve davranış 

hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli katkısı bulunmaktadır.  

ÖÇM’ler öğrencilerin seçtiği alanda derinleşmesine, multidisipliner bir anlayışla çalışmasına, yaşam 

boyu öğrenmenin yerleştirilmesine, farklı öğrenme tekniklerinin ve kaynaklarının kullanılmasına, 

toplum ve çevrede yaşananları farketmesine ve çözüm önerileri sunmasına olanak sağlar.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖÇM Programı, öğrencinin sosyal sorumluluk, araştırma 

projeleri, eleştirel değerlendirme ve tıpta insan bilimleri alanları ile “İyi İnsan İyi Hekim”  hedefine 

ulaşmasına katkı sağlar. 
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ÖÇM Düzenleme Kurulu  
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09:00-09:15 Kayıt ve Posterler Tanıtımı  
  

09:15-09:25 
 

Müzik Dinletisi 
Tıp Fakültesi Müzik Topluluğu   
 

09:25-09:35 
 

Açılış Konuşması  
Prof. Dr. Can SEVİNÇ  
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı 
 

09:35-09:45 
 

ÖÇM’nin Eğitimdeki Yeri                                
Prof. Dr. Ümit AKSOY  
Sosyal Sorumluluk ÖÇM Alt Kurul Başkanı  
Prof. Dr. Belgin ÜNAL  
Araştırma Becerileri ÖÇM Alt Kurul Başkanı 
 

09:45-10:15 Araştırmacı, Bilim İnsanı Olmak! 
Uzm. Dr. Damla İŞMAN HAZNEDAROĞLU  
Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı  
 

10:15-10:30 Çay-Kahve Arası 
 

10:30-12:15 
 

XI. ÖÇM Sempozyumunda Dereceye Giren ÖÇM’lerin Sözlü Sunumları (2017-2018) 
 
Oturum Başkanları 
Prof. Dr. Nur ARSLAN  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
Hüseyin KARAGÖZ  
Dönem III Öğrencisi  
Betül TEKİNALP  
Dönem IV Öğrencisi 
 

Araştırma ÖÇM Birincisi: Prof. Dr. Alper SOYLU ve ÖÇM Grubu, Betül TEKİNALP 

Araştırma ÖÇM İkincisi: Prof. Dr. Şebnem YILMAZ ve ÖÇM Grubu, Hasan Basri DÜNDAR 

Araştırma ÖÇM İkincisi: Prof. Dr. Köksal ALPTEKİN ve ÖÇM Grubu, İrem ÖZEROL 

Araştırma ÖÇM Üçüncüsü: Prof. Dr. Pınar BALCI ve ÖÇM Grubu, Gözde YARAŞ 

Araştırma ÖÇM Üçüncüsü: Prof. Dr. Zekiye ALTUN ve ÖÇM Grubu, Büşra POLAT 

Sosyal Sorumluluk ÖÇM Birincisi: Doç. Dr. Özlem TÜFEKÇİ ve ÖÇM Grubu, Harun FIRAT 

Sosyal Sorumluluk ÖÇM İkincisi: Prof. Dr. Meral KARAMAN ve ÖÇM Grubu,  Elif Naz 

ÖZTÜRKOĞLU 

Sosyal Sorumluluk ÖÇM Üçüncü: Prof. Dr. Bahar KUVAKİ ve ÖÇM Grubu, Oktay ÇAYIRLI  

 
12:15- 13:00 Prof. Dr. Mithat ÖZER Bilim ve Teşvik Ödül Töreni ve Kapanış 

Sayın Uzm. Dr. Hakan ÖZER 



 
 

 
 

 

ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLLERİ NEDİR? 

ÖÇM tıp eğitiminde, öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi ve beceri kazanmasını amaçlayan 
eğitsel etkinliklerdir. Bu kapsamda öğrencilerin (I) bilgi kaynaklarına ulaşma ve bağımsız öğrenme becerisi kazanması, 
(II) bilimsel metodolojinin temel ilkelerini öğrenmesi ve uygulaması (III) bilimsel yayın türlerini eleştirel bir bakış açısı ile 
değerlendirmesi, (IV) bilimsel çalışmaları yazılı ve sözlü sunma becerisini geliştirmesi, (V) sosyal sorumluluk 
çalışmaları konularında farkındalık ve duyarlılık kazanması, (VI) tıpta insan bilimleri etkinliklerinin tıp eğitimi ve 
uygulamalarıyla ilişkisini kavraması hedeflenmektedir.  

ÖÇM’nin Sosyal Sorumluluk, Tıpta İnsan Bilimleri, Eleştirel Değer Biçme ve Araştırma Becerileri olmak üzere dört türü vardır. 

Sosyal Sorumluluk: Amacı, öğrencilerin toplumu tanımaları, toplumsal konulardaki duyarlılıklarını artırmaları ve 
katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin, ekip olarak içinde yaşadıkları toplumun gereksinimleri ile örtüşen 
ve katkı sağlayabilecekleri etkinliklerde çalışarak bireysel ve toplumsal farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir. 
Sosyal Sorumluluk ÖÇM’leri kurum içinde veya DEÜ Tıp Fakültesi ile “Özel Çalışma Modülleri Uygulama 
Esaslarına” uygun olarak karşılıklı protokol yapılmış kurumlarda yapılır.  

Tıpta İnsan Bilimleri: Amacı, öğrencilere edebiyat, sosyoloji, psikoloji, felsefe, tarih, sanat ve antropoloji gibi 
insan odaklı alanların tıp ve uygulamaları ile ilişkisi hakkında farkındalık ve insancıl yaklaşımı önceleyen bütüncül 
bir bakış açısı kazandırmaktır. Öğrencilerin belirlenen alanlarda bilgi edinmesine yönelik etkinliklerle disiplinler 
arası bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir. 

Eleştirel Değer Biçme: Amacı, öğrencilere bilimsel kaynaklara ulaşma, bu kaynakları araştırma tasarımı ve 
yöntemi açısından okuma ve eleştirme becerisi kazandırmaktır. Öğrencilerin, gereksinim duydukları bilgiye 
ulaşmak için bilimsel literatürü etkin bir şekilde tarama ve uluslararası kılavuzlar doğrultusunda eleştirel değer 
biçme uygulamaları yapması hedeflenmektedir.  

Araştırma Becerileri: Amacı, öğrencilere tıp alanında bilimsel araştırma bilgi ve becerisi kazandırmaktır.  Bu 
kapsamda, öğrencilerin seçtikleri bir konuda, etik ilkeleri gözeterek gözlemsel ya da deneysel araştırma planlama, 
yürütme, analiz ve rapor yazma uygulamalarına katılmaları hedeflenmektedir. Gözlemsel araştırmalarda, anketler, 
hasta kayıtları, arşiv materyalleri gibi araçları  kullanarak veri toplamaları, bu verileri analiz etmeleri ve sonuçları 
sunmaları beklenmektedir. Deneysel araştırmalarda ise kurum içi veya dışında bulunan, DEÜ Tıp Fakültesi ile 
“Özel Çalışma Modülleri Uygulama Esaslarına” uygun olarak karşılıklı protokol yapılmış araştırma 
laboratuvarlarında, kliniklerde ya da alanda gerçekleştirilen araştırmaları planlamaları, yürütmeleri, verileri analiz 
etmeleri ve sonuçlarını sunmaları beklenmektedir.  

 

ÖÇM Türleri ve Zamanlaması 

 Güz Yarıyılı Bahar Yarıyılı Temmuz/Ağustos 

Dönem I  
*Sosyal Sorumluluk (28 

Saat), 25 Kredi 
 

Dönem II 
Tıpta İnsan 

Bilimleri (20 Saat), 
15 Kredi 

Eleştirel Değer Biçme (32 
Saat), 20 Kredi 

**Araştırma Becerileri  
(60 Saat), 40 Kredi 

Dönem III **Araştırma Becerileri (60 Saat), 40 Kredi 
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1.  
XI. ÖÇM SEMPOZYUMU (2017) POSTER YARIŞMASI,  
ARAŞTIRMA TÜRÜ POSTER BİRİNCİSİ 

OBEZ ÇOCUKLARDA İDRAR SODYUM ATILIMI İLE YAŞAM İÇİ KAN BASINCI İZLEMİ (YİKB) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ 
Betül TEKİNALP1, Ecenur DURSUN1,  Ayşe Nur YILDIRIM1,  Alper SOYLU2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Giriş-Amaç: Obezite ve yüksek tuz alımı yüksek kan basıncı (KB) için iki önemli değiştirilebilir risk faktörüdür. 
Yüksek tuz alımı obez çocuklarda yüksek sistolik kan basıncı (SKB) ile ilişkilendirilmiştir. Beslenme tuzunun KB 
üzerindeki etkisi diyetteki potasyum ile ilişkilidir. İdrar Na/K oranı KB’nin sadece Na veya K’dan daha güçlü bir 
korelasyonudur. Bu çalışmanın amacı hipertansiyonu olan ve olmayan obez çocuklar arasında Na ve K alımı 
açısından bir farklılık olup olmadığını belirlemekti. 
Gereç-Yöntem: Çalışmaya diyet tedavisi için obezite kliniğine başvuran çocuklar alındı. Kronik hastalığı ve ilaç 
kullanımı olanlar çalışma dışı tutuldu. Çocukların antropometrik ve KB ölçümleri (ofis ve 24 saat YİKB) yapıldı. 
Tahmini tuz ve potasyum alımı 24 saatlik idrar ile tespit edildi. Hipertansif ve normotansif çocuklar cinsiyet, yaş, 
vücut kile indeksi (VKİ) z-skoru, idrar Na, K ve Na/K oranı yönünden karşılaştırıldı. Ayrıca, idrar Na ve Na/K oranı 
ile ofis KB ve YİKB arasında ilişki olup olmadığı da araştırıldı. 
Bulgular: Çalışmaya 34 hasta alındı (22 erkek, yaş ortalaması 12.6±2.8 yıl). Tüm popülasyonun tahmini tuz alımı 
9.6±4.3 g/gün olup, hipertansif ve normotansif çocuklar arasında farklı değildi. Tuz alımı, çocukların %76.5'inde 
önerilen üst sınırın (5.6 g/gün) üzerinde idi. Hipertansif ve normotansif çocuklar değerlendirilen parametrelere 
göre farklı bulunmadı. Bununla birlikte, tuz tüketimi >5,6 g/gün olan çocuklarda ofis SKB daha yüksek idi. İdrar Na, 
K veya Na/K YİKB ölçümleri ile korelasyon göstermemekle birlikte, ofis SKB tahmini tuz alımı ile korelasyon 
göstermiştir (r=0.454, p=0.005). 
Sonuç:  Obez çocukların >3/4'ünde tuz tüketimi önerilen seviyelerin üstündedir. Obez çocukların >1/3'ünde 
beyaz önlük hipertansiyonu mevcuttur. Yüksek tuz tüketimi yüksek ofis SKB ile ilişkilidir. Bu nedenle, yüksek KB 
ilişkili uzun dönem komplikasyonları önlemek için, diyette tuz kısıtlaması ve obezite kontrol programları 
uygulanmalıdır. 
Anahtar Sözcükler: obezite, kan basıncı, tuz tüketimi 
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2.  
XI. ÖÇM SEMPOZYUMU (2017) POSTER YARIŞMASI,  
ARAŞTIRMA TÜRÜ POSTER İKİNCİSİ 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II VE DÖNEM VI ÖĞRENCİLERİNİN HEKİMLİK MESLEĞİ İLE 
İLGİLİ DÜŞÜNCE VE BEKLENTİLERİ 
Ahmet Said YILMAZ1, N. Umut YILDIRIMOĞLU1, Hasan Basri DÜNDAR1, Bektaş YASACI1, Şebnem YILMAZ BENGOA2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Giriş-Amaç: Çalışmamızda Dönem II (DII) ve Dönem VI (DVI) öğrencilerine sorular yönelterek ileriki meslek 
hayatları ile ilgili düşüncelerine dair bilgiler edinmeyi amaçladık. 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (DEÜTF) eğitim gören toplam 560 DII ve DVI 
öğrencilerinin 452’si (%80) ile 2015-2016 eğitim yılı Nisan 2016’da yapılmıştır. Çalışmada öğrencilerin 
sosyoekonomik durumları ve mezuniyet sonrası hayatları hakkında 22 soruluk anket uygulanmıştır.  
Bulgular: Dokuz Eylül Tıp Fakültesi’nde yapılan bu çalışmada DII’den 281, DVI’dan 171, toplamda 452 öğrencinin 
anketi değerlendirildi.  Bazı anket sorularına verilen yanıtlar ve istatistik değerlendirme sonuçları Tablo 1’dedir.  
Sonuç: Tıp fakültesi seçiminde hekimliğe duyulan saygınlığın çoğu öğrenci için halen önemli olduğu görülmüştür. 
Öğrencilerin büyük bir kısmının uzmanlık eğitimi almayı istediği ve büyük oranda dahili branşları seçmek istediği 
görülmüştür. Cerrahi branşlarda çalışma ile ilgili zorluklar bu konuda etkili olabilir. Okulu bitirmekte olan, TUS’a 
girecek olan, hasta ile yakın zamanda baş başa kalacak olan ve sorumlulukların bilincine varmaya başlayan DVI 
öğrencilerinde bu umutsuzluk anlamlı olarak daha fazlaydı.Bu durumda eğitimden kaynaklı olabilecek 
aksamaların tekrar gözden geçirilmesinin gerekebileceği düşünülmüştür. 
Anahtar Sözcükler: Tıp fakültesi öğrencileri, anket, eğitim, beklenti, memnuniyet. 
Tablo 1. Dönemlerine Göre Öğrencilerin Anket Sorularına Verdiği Yanıtlar 

Sorular Öğrencilerin Dönemi (2015-2016) p değeri 

  Dönem II (n=281) Dönem VI (n=171)   

Kendi isteği ile tıp fakültesini 
seçme 

%76,9 %65  p<0,05 

Almakta olduğu tıp eğitiminin 
nitelendirme 

%33,1 iyi / %60,1 orta / %6,8 
kötü 

%11 iyi / %63,2 orta / %25,7 
kötü 

  
p<0,05 

Tıp fakültesi seçiminden 
memnun olma 

%86,5 %71,3 p<0,05 

Başka aile bireylerinin de tıp 
fakültesi seçmesini isteme  

%61,1 %39,2  p<0,05 

Tıp fakültesi seçiminde hekim 
saygınlığın önemi 

%62,6 çok / %28,1 az 
%9,3 yok 

%59,6 çok / %28,7 az 
%11,7 yok 

 p>0,05 

Uzmanlık eğitimi görmenin 
önemi 

%39,1 çok / %55,9 önemli 
%1,8 önemsiz 

%43,9 çok / %50,9 önemli 
%4,1 önemsiz 

p>0,05 

İstenen branşların oranları %54 dahili / %34 cerrahi 
%12 temel 

%54 dahili / %37 cerrahi 
%9 temel 

  
p>0,05 

Branşı tercih etme nedeni %49,5 uzmanlık dalını sevme 
%25,3 manevi tatmin 
%14,2 manevi hedef 

%49,7 uzmanlık dalını sevme 
%25,7 manevi tatmin 
%15,2 manevi hedef 

  
p>0,05 

İleride çalışmak istenen kurum %35 DH/ASM / %31 ÜnH 
%24 Özel H 

%61 ÜnH / %13 DH/ASM / %15 
Özel H 

  
p<0,05 

Eşin hekim olmasını isteme  %48 evet / %13,9 hayır 
%38 farketmez 

%42,7 evet / %26,3 hayır 
%31 farketmez 

  
p>0,05 

Gelecekte hekimliğin daha iyi 
koşullara sahip olacağını 
düşünme  

%47,7 hayır / %24,2 evet 
%28,1 fikrim yok 

%73,7 hayır / %9,9 evet 
%16,4 fikrim yok 

 
p<0,05 
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2.  
XI. ÖÇM SEMPOZYUMU (2017) POSTER YARIŞMASI,  
ARAŞTIRMA TÜRÜ POSTER İKİNCİSİ 

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA UYKU BOZUKLUĞU VE RÜYA ÖZELLİKLERİ  
Seher YİĞİT1, Aysu ÇİÇEKLİ1, İrem ÖZEROL1, İrem Aylin ÖZKAN1, 
Melek KÖSEOĞLU1, Köksal ALPTEKİN2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem III ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç: Şizofreni sanrılar, varsanılar, davranış bozukluğu ve bilişsel işlev bozukluğu belirtileri gösteren, 
psikososyal işlevselliğin belirgin olarak bozulduğu ve hastalarda ciddi yeti yitimine yol açan psikiyatrik bir 
hastalıktır. Uyku bozuklukları şizofrenide sık görülen bir sorun olup, çoğunlukla hastalığın şiddetlendiği dönemde 
klinik tablonun önemli bir parçasını oluşturur. Ayrıca şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların da uyku üzerine 
etkisi bulunmaktadır. Hastalarda iyileşme dönemlerinde bile uyku-uyanıklık düzeninde bozulma veya uykusuzluk 
gibi uyku bozuklukları görülebilmektedir. Öte yandan şizofreni hastalarında görülen rüya özelliklerini araştıran bir 
çalışma bulunmamaktadır. 
Bu araştırmanın temel amacı şizofreni hastalarında görülen uyku bozukluklarını ve uyku bozukluğu ile ilişkili klinik 
özellikleri ve rüya özelliklerini araştırmaktır. 
Gereç-Yöntem: Hastanın yaş, cinsiyet, medeni durum gibi sosyodemografik ve hastalık süresi, klinik belirtiler, 
kullandığı ilaçlar gibi klinik özellikler yapılan görüşmede değerlendirildi ve hazırlanan veri formuna kaydedildi. 
Şizofreni hastalarındaki uyku bozukluğunu değerlendirmek için öznel bir ölçüm aracı olan Pittsburgh Uyku Kalitesi 
Ölçeği kullanıldı. Dokuz Eylül Hastanesi Psikiyatri Polikliniği Şizofreni ve Psikotik Bozuklar ayaktan birimine 
başvuran şizofreni hastaları çalışmaya alındı. Kaç hastanın çalışmaya alınacağını belirlemek amacıyla öncelikle 
araştırmanın güç analizi yapıldı. Dokuz Eylül Hastanesi psikiyatri kliniğinde ayda ortalama 100 şizofreni tanılı birey 
başvurusu olmaktadır.  
Bulgular: Bu araştırmada zaman kısıtlılığı nedeniyle 89 ( % 68 ) şizofreni tanısı konan hasta çalışmaya alındı. Bu 
hastaların 61’i ( % 68 ) çalışmaya katılmayı kabul etti. Çalışmayı kabul eden 61 kişiden 26’sı ( % 43) kadın, 35’i ( % 
57 ) erkekti. Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 45,8 ±… olarak saptandı.  
Bu araştırmaya alınan hastaların 53’ü ( % 87 )  son 1 ay içinde rüya görmüştü ve 34 hasta ( % 56) gördüğü rüyayı 
hatırladığını söyledi. Son bir ayda kâbus görüp uyanan hasta sayısı 21 ( % 34 )’di. 
Sonuç: Uyku bozukluğu görülme sıklığı % 60.0, evren 200 kişi kabul edildiğinde; klinikte izlenmekte olan şizofrenili 
bireylerde uyku bozukluğu sıklığını belirlemek için %95 güven düzeyi, %80 güçle en az 130 bireye ulaşılması 
gerektiği sonucuna varıldı. 
Anahtar Sözcükler: şizofreni, uyku, rüya, uyku kalitesi 
Pitssburg Uyku Kalitesi Ölçeği sonuçları aşağıda tablolarda gösterildi. 

TABLO 1: Subjektif Uyku  Kalitesi                           TABLO 2: Uyku Latansı 

Subjektif Uyku  Kalitesi Kişi Sayısı Yüzde Uyku Latansı Kişi Sayısı Yüzde 

Çok iyi 20 32,8 Çok iyi 22 36,1 

Oldukça iyi 33 54,1 Oldukça iyi 10 16,4 

Oldukça kötü 4 6,6 Oldukça kötü 20 32,8 

Çok kötü 4 6,6 Çok kötü 9 14,8 

Toplam 61 100,0 Total 61 100,0 

TABLO 3: Uyku Süresi                                            TABLO 4 : Uyku Etkinliği  

Uyku Süresi Kişi Sayısı Yüzde Uyku Etkinliği Kişi Sayısı Yüzde 

Çok iyi 45 73,8 Çok iyi 56 91,8 

Oldukça iyi 9 14,8 Oldukça iyi 4 6,6 

Oldukça kötü 4 6,6 Çok kötü 1 1,6 

Çok kötü 3 4,9 Total 61 100,0 

Toplam 61 100,0 
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3.  
XI. ÖÇM SEMPOZYUMU (2017) POSTER YARIŞMASI,  
ARAŞTIRMA TÜRÜ POSTER ÜÇÜNCÜSÜ 

MAMOGRAFİ FARKINDALIĞI 
Gözde YARAŞ¹, Hatice Cansu ÖZEN¹, Gökçe DOĞRAYICI¹, İrem Nur KAYA¹, Nursemena KAYNARCALI¹, Pınar BALCI², 
Işıl BAŞARA², Hülya ELLİDOKUZ³ 
¹Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II ÖÇM Grubu Öğrencileri 
²Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 
³Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 
 
Giriş - Amaç: Günümüzde Dünya genelinde akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türü meme 
kanseridir. Amerika Birleşik Devletleri verilerine göre her 8 kadından biri yaşam boyu meme kanseri riski ile karşı 
karşıya kalacaktır. Mamografi düşük doz radyasyon kullanarak meme dokusunun incelenmesine olanak sağlayan 
görüntüleme yöntemidir. Bu çalışmanın amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Mamografi Ünitesine 
mamografi çektirmeye gelen kadınların mamografi ve meme kanseriyle ilgili bilgi düzeylerinin saptanması, 
mamografi farkındalığının oluşturulması ve mamografi ünitesine gelen hastaların memnuniyet düzeyinin 
değerlendirilmesidir. 
Gereç – Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Mamografi bölümüne gelen 21-85 yaş arası 200 kadın 
hastaya mamografi farkındalığı ile ilgili bilgi düzeyini belirlemeye yönelik anket yapıldı. 5 araştırmacı tarafından 
40'ar kişiye anket formu uygulandıktan sonra elde edilen veriler Microsoft Excel programına girildi. Ardından 
veriler SPSS15.0 paket programında istatistiksel olarak tanımlayıcı, tek ve çok değişkenli analizler ile 
değerlendirildi. Ölçümle belirtilen değişkenler t Testi ile karşılaştırıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edildi. 
Bulgular: Düzenli mamografi çektirenlerin yaş ortalamasının düzensiz çektirenlerin yaş ortalamasına göre daha 
yüksek olduğu saptandı. Okuryazar olmayanların okuryazar olanlara göre mamografi ve meme kanseri hakkında 
daha düşük oranla bilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Okuryazar olanlar arasında ise en fazla üniversite mezunu 
kişilerin bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Çalışan kadınlarda ev hanımlarına göre mamografi farkındalığının daha 
yüksek oranda olduğu saptanmıştır. Yaş arttıkça meme kanserine olan farkındalığın azaldığı gözlemlenmiştir. 
Sonuç: Bu çalışmaya başlarken öngördüğümüz gibi eğitim düzeyi arttıkça mamografi ve meme kanseri 
farkındalığının da arttığını istatistiksel olarak kanıtlamış olduk. Fakat meslek grupları arasında bu açıdan anlamlı 
bir ilişki olmadığını, sadece ev hanımlarında farkındalığın diğerlerine oranla düşük olduğunu saptadık. 
Anahtar Sözcükler: Farkındalık, Mamografi, Meme kanseri 
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3.  
XI. ÖÇM SEMPOZYUMU (2017) POSTER YARIŞMASI,  
ARAŞTIRMA TÜRÜ POSTER ÜÇÜNCÜSÜ 

DENEYSEL RADYOTERAPİYE BAĞLI OLUŞTURULAN OTOTOKSİSİTENİN ETKİLERİNİN DOKU VE FONKSİYONEL 
DÜZEYDE İNCELENMESİ 
Mustafa Ayberk ZORLU1, Büşra POLAT1, Göksenin SİMEN1, Gülseven Deniz ÖZDEMİR1, Ender Ege ÖZDEN1, 
Hande EVİN2, Oğuz ÇETİNAYAK2,  Safiye AKTAŞ2, 
Günay KIRKIM3 ve Zekiye Sultan ALTUN2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı  
 
Giriş-Amaç: Radyoterapinin, değişik kanserlerin tedavisi sırasında baş boyun bölgesine uygulanması sırasında 
ototoksisite gibi istenmeyen yan etkilere yol açtığı bilinmektedir. Bu yan etkilerin oluşumunda reaktif oksijen 
radikallerinin yol açtığı apoptotik hücre ölümü etkilidir. Deneysel modellerde radyoterapi yan etkilerini çalışmak 
için deney hayvanlarının kullanımı mümkündür ve in vivo olarak ototoksisitenin gelişimi ile ilgili bilgiler elde 
edilebilir. Bu çalışmanın amacı radyoterapinin ototoksik etkilerinin doku ve fonksiyonel düzeyde in vivo olarak 
araştırılmasıydı. Baş-boyun bölgesine, akut 10 Gy RT uygulanan sıçanlarda oto akustik emisyon testleri yaparak 
işitme fonksiyonlarının değerlendirildiği bir ototoksisite modelinde, ototoksisitenin fonksiyonel ve doku 
düzeyinde ki etkilerini incelemekti. 
Gereç-Yöntem: Bu çalışma deneysel bir laboratuvar çalışmasıdır. Çalışmayı gerçekleştirebilmek için Dokuz Eylül 
Üniversitesi Deney Hayvanları Etik Kurulundan izin alındı. Deneysel hayvan modelini oluşturmak için kontrol 
grubu (n=7) ve radyoterapi verilen sıçanlar (n=7) kullanıldı. İlk önce hayvanların bazal işitme ölçümleri Auditory 
Brainstem Response (ABR) testi yardımıyla tüm frekanslarda (8, 12, 16, 20 ve 32 kHz) ölçümler yapıldı. Daha sonra 
hayvanların Dokuz Eylül Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde Radyasyon Onkolojisi Bölümünde özel hazırlanan 
aparatlarda sıçanlara 10 Gy radyoterapi uygulandı. Uygulamadan 72 saat sonra ototoksik etkileri fonksiyonel 
düzeyde değerlendirmek için ABR ölçümleri tekrarlandı. Hayvanlar sakrifiye edilerek iç kulak, beyin ve sinir 
dokuları çıkarıldı. Daha sonra doku düzeyinde immunohistokimyasal olarak incelemeler yapıldı. 
Bulgular: ABR ölçümleri ile radyoterapi uygulanan grupta kontrol grubuna göre ototoksik etkileri gösteren tüm 
frekanslarda işitme kaybı saptandı. İmmunohistokimyasal incelemelerde radyoterapi uygulanan grupta iç kulakta 
strüktürel değişiklikler, beyin ve sinir dokularında nekroz ve nekroptoz  saptandı. 
Sonuç: Deneysel radyoterapi uygulaması ile ototoksisite modeli oluşturuldu. Radyoterapiye bağlı ototoksisite 
etkileri fonksiyonel ve doku düzeyinde gösterildi. 
Anahtar Sözcükler: radyoterapi, ototoksisite, sıçan, ABR, immunohistokimya 
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1.  
XI. ÖÇM SEMPOZYUMU (2017) POSTER YARIŞMASI,  
YAYIN DERLEME TÜRÜ POSTER BİRİNCİSİ 

ÇÖLYAK HASTALIĞI; BAKMAK VE GÖRMEK 
Muhammet Veysi MUTLU1, Fırat Baran ÇELİKDAĞ1, Abdurrahman ÇİÇEK1, Öner YİĞİT1, Aslı Nur ULUN1, Mehmet 
Emin BULUÇ1, Zakir ERAT1, Cemile Nur ALKAN1, Ali CİBELİ1, Belgin Eda MİSİ1, Meral KARAMAN2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  
 
Giriş-Amaç: Çölyak hastalığı (ÇH) genetik olarak yatkın kişilerde, tahıllarda bulunan glutene karşı duyarlılık 
gösteren ince bağırsağın emilim fonksiyonlarının bozulmasıyla ortaya çıkan sistemik bir hastalıktır. Tüm dünyada 
oldukça yaygın olan hastalık, farklı toplumlarda ortalama %0,3-1 civarında görülmektedir. Gluten enteropatisi 
olarak da bilinen ÇH, hücresel ve humoral immünitenin aşırı uyarılmasına bağlı olarak ince barsak mukozasında 
hasar ile ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır. Serolojik olarak serumda doku transglutaminazına (Ttg) karşı 
antikorların saptanması, histopatolojik olarak ince barsak mukozasında villus harabiyetinin gösterilmesi ve HLA-
DQ2 ve HLA-DQ8 doku tiplerinin saptanması ile kesin hastalık tanısı konmaktadır. Hastalığın yakınma yelpazesinin 
geniş olması, bulguların sadece çölyak hastalığına özgü olmaması bu hastalığın tanı ve tedavi sürecini zora 
sokmaktadır. Çocukluk çağının en yaygın malabsorbsiyon nedeni olan bu hastalık, 130’dan fazla klinik hastalığı 
taklit edebilmektedir. Bu nedenle ÇH’nın tanısında testler büyük önem taşımakla birlikte asıl tanı süreci anamnez 
ve klinik muayene bulguları ile başlamaktadır. Birçok otoimmün hastalıkla bir arada görülebilmektedir. ÇH, 
vücudun ihtiyaç duyduğu çeşitli vitamin ve minerallerin yetersiz emilimi nedeniyle osteoporoz, büyüme geriliği,  K 
vitamini, B12 vitamini, demir eksikliği ile kendini gösterebilir, çeşitli kan hastalıklarını taklit edebilir. Pubertede 
gecikme, kısırlık ve tekrarlayan düşükler ile hastalar başvurabilir. Bu vitamin ve mineral eksikliklerine bağlı olarak 
hastalarda nörolojik bulgular gözlenebilir. Hastalar bazen deride kızarıklıklara neden olan dermatitis 
herpetiformis ile karşımıza çıkabilir. Günümüzde çölyak hastalığının tek tedavi yöntemi glutensiz diyettir. Hastalık 
ömür boyu glutensiz beslenmeyi gerektirir. Bu çalışmada, tıp fakültesine yeni başlayan hekim adayları olarak ÇH 
hakkında literatür desteği ile bilgi edinmek amaçlandı. 
Bulgular: Modül yöneticisi ile birlikte belirlediğimiz anahtar kelimeler ışığında ulusal ve uluslararası veri 
tabanlarından ulaşılan bazı literatürler okundu, sunum haline getirildi ve tartışıldı. ÇH ile ilişkili olarak 2 Mayıs 
2017 tarihinde Türk Tıp Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı grubunun düzenlediği panele katılarak Çocuk 
Gastroenteroloji uzmanları ile paylaşımlarda bulunuldu.  
Sonuç: Görüldüğü gibi daha ilk karşılaşmada hastaya sadece bakmakla kalmayıp onu farketmek, derinlemesine 
gözlemlemek, göz teması kurmak ve iyi bir klinik öykü almak ÇH tanısında en önemli basamağı oluşturmaktadır.  
Anahtar Sözcükler: Çölyak hastalığı, Otoimmün hastalık, gluten, malabsorbsiyon. 
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1.  
XI. ÖÇM SEMPOZYUMU (2017) POSTER YARIŞMASI,  
SOSYAL SORUMLULUK TÜRÜ POSTER BİRİNCİSİ 

TOPLUMDA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ İÇİN KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLMAK İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ VE 
BAKIŞ AÇISININ BELİRLENMESİ VE BU KONUDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI 
Muti BONCUK1, Sevinç DiZDAR1, Harun FIRAT1, Furkan GÜL1, Mehmet Emin KILINÇ1, Samet SERT1, Burak TELLİ1, 
Abdullah YAĞAN1, Özlem TÜFEKÇİ2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı  
 
Giriş-Amaç: Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve büyük önem taşıyan 
hayati bir tedavi seçeneğidir. Aile içi doku grubu uygun verici bulunamaması durumunda akraba dışı vericilerden 
nakil büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kurulan ulusal kemik iliği bankaları uygun kök hücre verici bulma 
şansını arttırmaktadır. 
Bu çalışma toplumdaki bireylerin HKHN konusundaki bilgisinin yeterli düzeyde olup olmadığını ölçmek, bireylerin 
kök hücre bağışçı adayı olma konusundaki düşüncelerini öğrenmek, konu hakkında farkındalık yaratmak ve 
toplumdaki gönüllü kök hücre bağışçı sayısını arttırmak üzere planlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencileri ve ilgili öğretim üyesi ile beraber 
sosyal sorumluluk projesi kapsamında tasarlanan bu çalışmada öncelikli hedef kitle; çalışmanın gerçekleşeceği 
zaman diliminde herhangi bir nedenle Dokuz Eylül Üniversitesi İnciraltı Yerleşkesi’nde bulunan 18 yaşından 
büyük, farklı meslek ve eğitim durumuna sahip insanlar olarak belirlendi.  Katılımcılara öncelikle HKHN hakkında 
bilgi düzeyi ve gönüllü kök hücre bağışçısı olma konusunda bakış açılarını öğrenmeye yönelik 20 soruluk bir anket 
uygulandı. Anket sonrasında HKHN ile ilgili soruların yanıtlarını da içeren ve kök hücre bağışçısı olmaları 
durumunda hangi yolun izleneceğini anlatan bir bilgilendirilme formu verildi.  
Bulgular: Çalışmaya, Ocak 2017-Mayıs 2017 tarihleri arasında, yaşları 18-67 arasında değişen toplam 400 kişi 
katılmıştır. Katılımcıların %74,8’inin eğitim düzeyi üniversite/yüksekokul seviyesindeydi. Katılımcılar ‘’Kök hücre 
bağışçı adayı olur musunuz?’’ sorusuna %45,5 oranında ‘’hayır’’ cevabı verirken, aynı grup ‘’Kök hücre nakli 
bekleyen hasta bir yakınınız olsaydı yine de düşünceniz aynı mı olurdu?’’ sorusuna  %73,9 oranında ‘’hayır’’ 
cevabını vermiş ve bu durumda bağışçı olabileceklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %76,3’ü gönüllü kök hücre 
bağışçısı olmak için nereye başvurulması gerektiğini bilmediklerini,  %25’i ise kök hücre toplanmasının bağışçıya 
ciddi bir zararı olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir.  
Sonuç: Katılımcıların çoğunun eğitim düzeyinin yüksek olmasına rağmen, kemik iliği nakli hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmadıkları, azımsanmayacak bir kısmının gönüllü kök hücre bağışçısı olmak istemedikleri ve 
bilgilendirilmeye ihtiyaç duydukları görülmüştür. Bizler katılımcılarla birebir yaptığımız görüşmeler neticesinde 
birçok kişinin konuya ilgi duyduğunu ve çok kişide bu konuda merak uyandırdığımızı gözlemledik. Görüşme 
sonunda katılımcılara dağıtılan bilgilendirme formlarının ve tarafımızca yapılan açıklamaların,  potansiyel kök 
hücre bağışçı adayı olabilecek bu kitlenin bu konudaki bilgi,  bilinç düzeyi ve bakış açısında olumlu yönde 
değişikliğe neden olduğuna inanıyoruz. 
Anahtar Sözcükler:  Hematopoetik kök hücre nakli, kemik iliği nakli, kök hücre bağışçı adayı, bağışçı 
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2.  
XI. ÖÇM SEMPOZYUMU (2017) POSTER YARIŞMASI,  
SOSYAL SORUMLULUK TÜRÜ POSTER İKİNCİSİ 

HEKİM ADAYI GÖZÜYLE SOSYAL YAŞAMDA ÇÖLYAK HASTASI: FARKLILIKLARA SAYGI 
Elif Naz ÖZTÜRKOĞLU¹, Hazan TUTUĞ¹, Dilşan ÖZCANOĞLU¹, Muzaffer KUTUCU¹, Mustafa SAĞLAM¹, Selman 
AYTİMUR¹, Erdem İBA¹, Hilmi Çanakkale¹, Meral KARAMAN² 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II ÖÇM Grubu Öğrencileri 
 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji   
 
Giriş-Amaç: Çölyak hastalığı, glutenli yiyeceklerin alımı sonrasında ince bağırsağın hasarı,  sindirim sistemi 
harabiyeti ve buna bağlı besin emilimi bozukluğu ile seyreden otoimmün ve genetik bir hastalıktır. Çölyak 
hastalığı toplumun yaklaşık yüzde birini etkilemektedir. Her yaş grubundan hastaların ishal, karın ağrısı, karında 
şişlik gibi şikayetlerden başka sıklıkla gastrointestinal sistem dışı; anemi, gelişme geriliği, deri döküntüleri, 
osteoporoz vb. şikayetlerle gelmesi tanıda gecikmelere neden olmaktadır. Tanı için önce glutene karşı antikor 
seviyesini ölçen test yapılır, barsak biyopsisi ile kesin tanı konulur. Teşhis konulduktan sonra var olan tek tedavi 
ömür boyu glutensiz diyettir. Bu diyet ile ince barsak hasarı iyileşir. Ancak çok az miktarda gluten alımında bile 
atrofi tekrar meydana gelir. Halkın büyük bir kısmının bildiği gibi glüten; buğday, arpa, çavdar ve yulafta bulunur. 
Bu temel gıdalara ilave olarak çikolata, dondurma, kola, helva, kahve, konserve, ketçap, hazır çorba, kurutulmuş 
meyveler gibi yiyeceklerde de bulunur. Ayrıca, bu yiyeceklerin yanısıra şampuan, makyaj malzemeleri, diş 
macunu, karton bardaklar ve mektup zarflarının yapışkan yerleri, saç kremleri ve güneş kremleri gibi günlük 
hayatta sıklıkla kullandığımız ürünlerin bile glüten içerdiğini çok az kişi bilir. Bu durumda içinde gluten olmayan bir 
günlük hayat kolay olabilir mi? Çölyak hastalarının glutensiz günlük yaşantılarının hekim adayları tarafından 
anlaşılması, hastalığa ve ömür boyu diyet yapan bu hastalara farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem:  Anahtar kelimeler belirlendi, literatür taraması ile hastalık öğrenildi. Sosyal yaşamda çölyak 
hastaları ile bir arada olabilmek için glutensiz ürünlerle hizmet veren, Ege Çölyakla Yaşam Derneği ve Bornova 
Belediyesi tarafından desteklenen Bornova Diyet Kafe’ye ziyaret planlandı. DEÜ Rektörlüğünden izin alındıktan 
sonra, rektörlüğün tahsis ettiği araç ile 10 Mart Cuma günü, Bornova’da tarihi "Dramalılar Köşkü"nün 
bahçesindeki Diyet Kafeye gidildi. Burada her yaştan, toplumun her kesiminden ÇÖLYAK hastası bireyler ile 
sohbet edilerek günlük hayatta yaşadıkları farklılıklar, sorunları, duyguları, öfkeleri, yakından gözlemlendi. Ömür 
boyu yemek zorunda oldukları GLUTENSİZ yiyecekler tadıldı. 2 Mayıs 2017 Salı günü kermes öncesi hekim 
adaylarının ÇÖLYAK hastalığı hakkında bilgi sahibi olabilmesi amacıyla  okulumuz amfisinde bir sunum yapıldı. 9 
Mayıs Dünya Çölyak Günü kapsamında sağlık kampüsü içinde yapmayı planladığımız "glutensiz kermes" için 
hazırlıklar yapıldı. Ancak Rektörlükten resmi izin alınamadığından kermesimiz yapılamadı. Kermes sırasında 
yapılması planlanan yeşil çölyak balonlarının uçurulması, el bilgilendirmelerinin dağıtılması, hazırladığımız 
posterlerin asılması gibi etkinlikler de yapılamadı.   
Bulgular: Temel sorunlardan biri tanı aşamasında hastaların çok fazla doktor, sağlık merkezi arasında zaman 
kaybetmesi, ruhsal ve maddi olarak yıpranmasıydı. Diyetin ömür boyu sürdürülmesi, bu yiyeceklerin hastane, 
okul, tatil köyleri gibi bir çok günlük yaşam alanında bulunmaması, glutensiz yiyeceklerin çeşitliliğinin az olması, 
zor bulunması, pahalı olması ve çölyak hastalarına devlet desteğinin yetersiz olması nedeniyle hastaların yaşam 
kalitesinin düştüğünü öğrendik. Bu diyetin maddi zorluklar yanısıra ruhsal olarak da hastaları yıprattığını, 
toplumdan farklı yiyeceklerle beslenmek zorunda olan bu hastaların çoğu zaman günlük yaşamda dışlanmış 
hissettiklerini, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduklarını farkettik. Genetik geçiş gösteriyor olması nedeniyle 
annelerin suçluluk duyduğunu, çocukların ebeveynlerine kızdıklarını gözlemledik 
Sonuç: Biz hekim adayları muayeneye detaylı bir anamnezle başlamalı, çölyak hastalığının pek çok hastalığı taklit 
edebileceğini unutmamalı, çölyak hastası bireylerin günlük hayatta ne gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığının 
farkında olmalıyız. 
Anahtar Sözcükler: Çölyak hastalığı, glutensiz yaşam, farkındalık 
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3.  
XI. ÖÇM SEMPOZYUMU (2017) POSTER YARIŞMASI,  
SOSYAL SORUMLULUK TÜRÜ POSTER ÜÇÜNCÜSÜ 

BALÇOVA İLÇESİ ORTAOKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KONUSUNDA 
BİLGİ VE FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
Hasan Çağatay ÖNCEL1, Melih ŞENGÜL1, Oktay ÇAYIRLI1, Ömer Can ÇELEBİ1, Serkan EKEN1, Süleyman GEDİK1, 
Şule ÖZBİLGİN2, Bahar KUVAKİ2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.,  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, ÖÇM Grubu Öğrencisi,  
 
Giriş-Amaç: Ani kardiyak ölüm sanayileşmiş dünyada en sık karşılaşılan önlenebilir ölüm nedenlerinden birisidir. 
Okul çocuklarına kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) eğitimini vermek geleceğin erişkinlerini eğitmiş olmak 
demektir. Okul çocuklarının KPR eğitimine öğretmenlerin katkısı olabilir. Bu çalışmada; İzmir’in Balçova ilçesinde 
İlköğretim okullarında, öğretmenlerin "KPR" ve "Temel Yaşam Desteği"(TYD) konusundaki bilgi düzeyleri ve 
farkındalıkları bir anket aracılığı ile değerlendirilmiştir. 
Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya, etik kurul onayı alındıktan sonra (Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulu; protokol no:3054-GOA,karar no:2016/32-08) başlandı. İzmir ili, Balçova ilçesi 
ortaokullarında görev yapan tüm branş öğretmenlerine 13 sorudan anket elden dağıtılarak uygulandı. Çalışmaya 
katılmayı reddeden kişiler ve anketi eksik dolduranlar bu çalışmadan dışlandı.  
Bulgular: Toplanan 125 anket formundan tam doldurulmuş olan 115 tanesi değerlendirmeye alındı. 
Öğretmenlerin ortalama hizmet süresi 20,60±8,809 yıl idi. KPR ile ilgili eğitim aldığını belirtenlerin oranı %39,5 idi. 
Bunların çoğunluğu (%20,8) Milli Eğitim Bakanlığı seminerlerinden eğitim aldıklarını belirtti. Katılımcıların %17,4'ü 
daha önce kalp durmasına tanık olduğunu bildirdi. Tanık olanların %9,6’sı bu olaya kendilerinin de müdahalede 
bulunduğunu belirtti. Katılımcılara güvenli ortamda olduğunuzu düşünürsek, yerde baygın yatan kişi için yapılacak 
ilk üç adım olan; "Bilinç kontrolü, solunum kontrolü, 112 yi aramak" bilgisi sırası ile doğru cevaplayanların sayısı 
106 (%92.2) olarak belirlendi. Uygulamaya yönelik bilgi sorularından göğüs kompresyonu uygulama yerini bilenler 
%73, hızını doğru bilenler %32,2 olarak bulundu. Öğretmenlerin %53'ü, profesyonel kişiler tarafından kendilerine 
kalp masajı eğitimi verilmesi sonrasında öğrencilerini gönüllü olarak bu konuda eğitmek istediklerini belirtti.  
Sonuç: Bu çalışmada, önceden eğitim almak koşuluyla öğretmenlerin, öğrencilerini KPR eğitimi verme konusunda 
istekli oldukları sonucuna ulaşıldı. Toplumda yetişkinler arasında KPR ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeyi, topluma 
KPR eğitiminin yaygınlaştırılması ile arttırılabilir ve böylece tanıkların KPR başlama oranı da yükseltilebilir. Bu 
eğitimin yaygınlaştırılmasında da okullar önemli bir basamaktır. Bunun için okullarımızda KPR eğitimi ve 
farkındalığı artırıcı kampanyalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.  
 
Anahtar Sözcükler: KPR, temel yaşam desteği, eğitim, öğretmen 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

AİH2011 
TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I ÖĞRENCİLERİ VE ASİSTAN HEKİMLERİNİN DİNLEME TÜRLERİNİN 
BELİRLENMESİ 

Mustafa AKINCI1, Muhammed Furkan TORAMAN1, Meltem AVCI1, Muhammed Selimhan TOPCU1, Muhammet 
Veysi MUTLU1, Mehmet Can MEHMETOĞLU1, Makbule Neslişah TAN², Dilek GÜLDAL²  
¹Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II ÖÇM Grubu Öğrencileri 
² Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
 
GİRİŞ: Toplumsal ilerlemenin temelinde o toplumu oluşturan bireyler arasındaki iletişimin büyük önemi vardır. 
İnsan, bireysel ve toplumsal hayatının devamlılığı için çevresiyle sürekli olarak iletişim hâlinde olmak 
durumundadır. Bu iletişim, basit günlük ihtiyaçlardan en karmaşık bilgi alışverişlerine kadar, dil yardımıyla 
yürütülür1. Dinleme etkinliği, temel dil becerileri arasında (dinleme, konuşma, okuma, yazma) en çok 
kullanılanıdır. Bireyin toplumsal kimliğinin gerektirdiği iletişim, anlama ve öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması 
dinleme becerisinin etkin kullanımıyla gerçekleşmektedir. 
Dinleme çeşitli etkenlere bağlı olarak farklı kişilerde farklı boyutlarda görülmektedir. Her insan farklı değişkenler 
ve ortamlar bağlamında dinleme becerisini kullanmaktadır. Bu durum Türkçe’de “dinleme türleri” olarak yer alır. 
Bu kavram; bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda ortam, süre, amaç vb. faktörlere bağlı olarak kullanmayı seçtikleri 
dinleme davranışları olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla herkesin dinleme türünün farklı olduğu söylenebilir2. 
Hekim-hasta ilişkisinde etkili bir iletişim için; hekimin eğitimi, bilgi birikimi ve tecrübesi kadar, sahip olduğu 
dinleme becerisi de önemlidir. Bireylerin dinleme becerilerinin geliştirilmesi için hangi tür yolların, faaliyetlerin, 
uygulamaların, yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiğinin görülebilmesi açısından hangi dinleme türüne 
sahip olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I 
öğrencileri ve asistan hekimlerinin dinleme türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte düzenlenen çalışma için katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin sorgulandığı 20 
soru soruldu. Katılımcıların dinleme türlerini belirlemek için Dinleme Türleri Ölçeği (DTÖ) kullanıldı. Dinleme 
Türleri Ölçeği (DTÖ) 18 maddeden oluşan 7’li likert tipi bir ölçektir. Çalışmada; 17 yaş ve üstü, çalışmaya katılmaya 
gönüllü, anadili Türkçe olan tüm DEÜTF Dönem I öğrencilerine (340 öğrenci) ve orantılı örnekleme tekniği ile 
belirlenecek 224 asistan hekime ulaşılması planlanmıştır. Tıp fakültesi öğrencileri ve asistan hekimlerle çalışma 
yapabilmek için dekanlık makamından izin alınmıştır. Veriler SPSS 22.0 programına girilerek değerlendirilecektir. 
BULGULAR: Konu hakkında bilgi sahibi olmak için, PubMed arama motoru aracılığıyla konu ile ilgili İngilizce 
makalelerden ve bazı Türkçe kaynaklardan yararlanılmıştır.  Toplanan bilgilerden yola çıkarak anket formu için 
gerekli bilgilere ulaşılmıştır. Etik kurul izin sonrası anket formları Dönem I öğrencilerine ve hastanede görevli 
asistan hekimlere ulaştırılmıştır. 
TARTIŞMA-SONUÇ: Bu çalışma sayesinde teorimizi bilimsel kaynaklara dayandırmayı, makale incelemeyi, pubmed 
araştırma sitesinde ve Türkçe kaynaklar içinde nasıl en doğru şekilde arama yapacağımızı, bir araştırma 
çalışmasının gelişim basamaklarını öğrendik. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

ANE2025 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ANESTEZİK GAZLARIN KÜRESEL 
ISINMA KONUSUNDAKİ BİLGİ VE FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bersin Güç1, Büşra Uluyol1, Derya Özcan1, Emine Bağış1, Emre Uluçay1, Hüseyin Berke Güreş1,  Leyla İYİLİKÇİ2, 
Şule Özbilgin2 
1: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Tıp Öğrencisi, İzmir, Türkiye  
2: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,  Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., İzmir, Türkiye 
 
Giriş-Amaç: Günümüzde sera etkisi nedeniyle iklim değişiklikleri meydana geldiği kanıtlanmıştır. Bu konuda 
zararlı etkileri gösterilen anestezik gazlar anestezi uzmanlarınca yoğun olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. Sınıf öğrencilerinin anestezik gazların sera etkisi konusundaki 
bilgi ve farkındalıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurul izni alındıktan sonra 
çalışmaya başlandı.  Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 4, 5, ve 6. Sınıf öğrencilerine önceden 
hazırlanan 20 soru içeren anket ile gerçekleştirildi. Ankete katılmak istemeyenler çalışmaya dahil edilmedi. 
Bulgular: Anketimize 4. Sınıf 95 kişi (%33.33), 5. Sınıf 102 kişi (%35.4) ve 6. Sınıf 91 kişi (%31.6) olmak üzere 
toplam 289 tıp fakültesi öğrencisi dahil edildi. Çalışmamıza katılanların cinsiyete göre dağılımları 127 erkek 
(%43.9) ve 162 kadın (%56.1) şeklindedir. Yaş ortalamaları 23.3±1.5 yaş olarak bulundu. 
Sonuç: Bu çalışmada sera gazlarının dünya atmosferine olan etkilerinin genel olarak bilindiğinin ama anestezik 
gazların sera etkisine katkısının bilincinde olunmamasıyla birlikte çoğunluğunun bu konuda eğitim almak 
istediği gözlemlenmiştir. Tıp öğrencilerinin anestezik gazların sera etkisi konusunda bilgi durumunun 
arttırılması için öğrenci eğitim programlarında (tıp eğitimi) bu konuda seminerlerin düzenlenmesi uygundur. 
Anestezik gazların sera etkisi konusunun bilinmesi aslında öğrencilerin bu etkileşimlerini bilmesine ve farkında 
olmasına katkı sağlayacak  ve bunun sonucundan da toplum sağlığının korunmasında önemli bir yer alacaktır. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

BİF2039 STATİK EGZERSİZİN BEYİN OKSİJENİZASYONUNA ETKİSİ 

Sarp KIRCI1, Hamdi Buğra KARAKÜLAH1, , Mert TÜRKSOY1, Hakan Burak ACIKAN1, Hazal Ece SUNAL1, 
Emre ESKİCİOĞLU2, Çağdaş GÜDÜCÜ2, Erkan Günay3, Cem Şeref BEDİZ2, 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı 
 
Giriş: Fiziksel egzersizin beyin kan akımı ve oksijenlenme değişimi üzerine etkileri son yıllarda giderek ilgi çeken 
bir araştırma konusu olmaktadır. Farklı egzersiz modellerinde yayınlanmış kısıtlı sayıda araştırma varken izometrik 
egzersiz ile beyin kan akımı üzerine yapılan çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu çalışmada izometrik ve izotonik 
egzersizlerin beyindeki Oksi-Hemoglobin düzeyine yaptığı etkiyi araştırmak ve karşılaştırmak amaçlanmaktadır. 
Yöntem: Yaş aralığı 18-21 olan, sağlıklı, sporcu olmayan, 8 erkek katılımcıyla çalışmayı gerçekleştirdik. Çalışma 
Dokuz Eylül Üniversitesi Biyofizik Anabilim Dalı İnsan Faktörü Laboratuvarında 2 oturumda gerçekleştirildi. 
Oturumlarda Squat ve Bench Press hareketleri statik ve dinamik şekilleriyle 4 egzersiz uygulandı. Her oturumda 
bir statik ve bir dinamik egzersiz, önce Bench Press hareketi sonra Squat hareketi yapılacak şekilde karışık sırayla 
uygulandı. Bench Press egzersizlerinde 20 kiloluk bar ağırlık olarak kullanıldı. Squat egzersizlerinde ağırlık 
kullanılmadı. Dinamik egzersizler dakikada 40 tekrar olacak ritimde gerçekleştirildi. Egzersiz dönemleri katılımcın 
tükenme eşiğini aşana kadar sürdürüldü. Her oturumda ilk egzersizle ikinci egzersiz arasında 30 dakika dinlenme 
periyodu konuldu. Katılımcılardan egzersiz öncesi, sonrası 10’ar dakika ve egzersiz boyunca fNIRS, armband ve 
termal kamera kayıtları alındı. Oturum boyunca dinlenme döneminde dakikada bir, egzersiz döneminde 30 
saniyede bir nabız verisi kaydedildi. Egzersiz döneminde katılımcıdan 30 saniyede bir Borg skalasına göre 
yorgunluğunu 1-10 arasında ifade etmesi istendi ve kayda geçirildi.  
Bulgular: Çalışmaya katılan 3 katılımcının verileri analiz için uygun olup bu katılımcılar üzerinden değerlendirme 
yapılmıştır. Çalışmamız sonucunda Oksi-Hemoglobin düzeylerinde her egzersiz sonrasında egzersiz öncesi 
döneme göre bir artış gözlenmekte olup egzersiz tipi ile oksijenizasyon artışları arasında belirgin bir ilişki 
gözlenmemektedir. 
Sonuç: Squat ve bench press egzersizlerinin beyin hemodinamisine etkileri oksijenizasyon bağlamında  
gösterilmiştir. İleri çalışmalarda kişi sayısının arttırılması ile daha net bulgulara ulaşılabilir. 
Anahtar Sözcükler: fNIRs, egzersiz, hemodinamik 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

ARL2026 
SIÇANLARDA SİSPLATİN İLE İNDÜKLENMİŞ TESTİS HASARINA KARŞI LİPOİK ASİDİN OLASI 
KORUYUCU ETKİSİNDE PI3K/AKT SİNYAL İLETİ YOLAĞININ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI 

Arda Kayataş1*, Büşra Gül1*, Ezgi Yıldız1*, Can Ahmet Karabacak1*,  İbrahim Emik1*, Ayşe Koçak2, Pınar Akokay3, 
Duygu Harmancı2, Çetin Pekçetin3, Zahide Çavdar2,4 
1Dokuz Eyül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 2 Öğrencileri,  
2Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp AD, Histoloji Embriyoloji AD, 4Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı 
(ARLAB) 
 
Giriş-Amaç: Sisplatin, kanser tedavilerinde sıklıkla kullanılan ve yüksek antitümöral aktivite gösteren 
antineoplastik bir ilaçtır. Sisplatin hücre içerisine girdikten sonra hücrede oksidatif stres, inflamasyon ve 
apoptozise yol açarak sitotoksik etki göstermektedir. Ayrıca sisplatin uygulamasının testiküler hasar gibi üreme 
sistemi üzerine olan olumsuz etkileri de bilinmektedir. Kemoterapötik ilaçların toksisiteyi önleyici ajanlarla birlikte 
kullanılması son zamanlarda önem kazanmıştır. Lipoik asit oksijen radikallerine karşı güçlü bir antioksidandır. 
PI3K/Akt sinyal ileti yolağı oksidatif stres ile uyarılan inflamasyon ve apoptoz gelişimine karşı korumaya yönelik rol 
alan başlıca sinyal ileti yolağıdır. Bu ÖÇM’nin amacı, sisplatin ile indüklenmiş testis hasarında lipoik asitin PI3K/Akt 
sinyal ileti yolağı üzerine olası etkisinin araştırılmasıdır.  Gereç-Yöntem: Çalışmamızda, etik kurul izni ile (Protokol 
no: 3988-GOA, DEU) daha önce gerçekleştirilen projeden kalan Wistar Albino sıçan testis dokuları kullanıldı.   
Çalışmamız, kontrol (n=7), sisplatin (16 mg/kg, intaperitoneal, i.p ) (hasar grubu) (n=7) ve sisplatin+ lipoik asit  
(LA) (100 mg/kg, i.p) (tedavi grubu) grubu olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır. Testis dokularında PI3K/Akt 
sinyal ileti yolağı protein ifadesi western blot, hücresel lokalizasyonu ise immunohistokimyasal yöntem ile 
değerlendirildi. Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, sisplatin ile indüklenen hasar grubunda total Akt ve 
fosforile Akt (p-Akt) protein ifadeleri anlamlı olarak azaldı (p<0.05). Bununla birlikte LA ile bu azalma anlamlı 
olarak arttı (p<0.05). Immünohistokimyasal bulgularda da seminifer tübüllerde saptanan dağılım western blot 
bulguları ile benzerdi. Sonuç: Literatür için yeni olan bu bulgularımız, LA’nın sisplatin ile baskılanan PI3K/Akt sinyal 
ileti yolağının aktivasyonunu artırıcı etkinliği ile sisplatin tedavisinde destekleyici bir ajan olarak 
kullanılabileceğine işaret etmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Sisplatin, Testis, PI3K/Akt, Lipoik asit  
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

ARL2027 
SIÇANLARDA SİSPLATİN İLE İNDÜKLENMİŞ TESTİS HASARINA KARŞI LİPOİK ASİDİN OLASI 
KORUYUCU ETKİSİNDE p38 MAPK SİNYAL İLETİ YOLAĞININ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI 

Sedenay Sifil1*, Beyza Sezer1*, Hatice Çakırlar1*, Elif Ekin Tunga1*, Cemre Ural2, Pınar Akokay3, Duygu Harmancı2, 
Çetin Pekçetin3, Zahide Çavdar2,4 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem 2 Öğrencileri 
2Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp AD,  
3Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD  
4Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı (ARLAB) 
 
Giriş-Amaç: Sisplatin, birçok sitotoksik etkisi bulunan antineoplastik ajandır. Tedavi sürecinde hücrelerde hem 
apoptozis, hem de serbest oksijen radikallerinin artışına neden olmaktadır. Ayrıca sisplatin uygulamasının 
testiküler hasara da yol açtığı bilinmektedir. Kemoterapötik ilaçların toksisiteyi önleyici ajanlarla birlikte 
kullanılması son zamanlarda önem kazanmıştır. Lipoik asit (LA) serbest oksijen radikallerine karşı güçlü bir 
antioksidandır. Mitojenle aktive olan protein kinaz (MAPK) sinyal ileti yolağı ailesi içinde yer alan p38 MAPK sinyal 
ileti yolağı oksidatif stres ile uyarılıp inflamasyon ve apoptoz gelişiminde merkezi bir rol alır. Bu ÖÇM’nin amacı, 
sisplatin ile indüklenmiş testis hasarında lipoik asitin p38 MAPK sinyal ileti yolağı üzerine olası etkisinin 
araştırılmasıdır.  Gereç-Yöntem: Çalışmamızda, etik kurul izni ile (Protokol no: 3989-GOA, DEU) daha önce 
gerçekleştirilen projeden kalan Wistar Albino sıçan testis dokuları kullanıldı.  Çalışmamız, kontrol (n=7), sisplatin 
(16 mg/kg, intaperitoneal, i.p) (hasar grubu) (n=7) ve sisplatin+lipoik asit (LA) (100 mg/kg, i.p) (tedavi grubu) 
grubu olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır. Testis dokularında total p38 MAPK ve aktive olan fosforile p38 (p-
p38) sinyal ileti yolağı protein ifadesi western blot yöntemi ile, hücresel lokalizasyonu ise immunohistokimya ile 
değerlendirildi. Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, sisplatin ile indüklenen hasar grubunda total p38 ve 
p-p38 protein ifadeleri anlamlı olarak arttı (p<0.05). Bununla birlikte LA ile bu artış anlamlı olarak azaldı (p<0.05). 
Immünohistokimyasal bulgularda da seminifer tübüllerde saptanan dağılım western blot bulguları ile benzerdi. 
Sonuç: Literatür için özgün olan bulgularımız, LA’nın sisplatin ile indüklenen p38 MAPK sinyal ileti yolağının 
aktivasyonunu baskılayıcı etkinliği ile sisplatin tedavisinde destekleyici bir ajan olarak kullanılabileceğine dikkat 
çekmektedir.  
Anahtar Kelimeler: Sisplatin, Testis, p38 MAPK, Lipoik asit  
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

MİK2036 
OTOİMMUN SİSTEMİK BAĞ DOKUSU ŞÜPHELİ HASTA GRUBUNDA GERÇEK HASTALARI AYIRT 
ETMEDE AVİDİTE TESTİ ETKİN MİDİR? 

Ali AVCI1, Berna YABANCI1, Berkay KURT1, Merve TAMTAMIŞ1, Abdullah ERİM1, İbrahim Halil DİK1, Nazlı GÜRKAN2, 
Yavuz DOĞAN2, Hülya ELLİDOKUZ3, Özlem YILMAZ2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç: Sistemik bağ dokusu hastalıklarının (SBDH) tümünde bir veya daha fazla hücresel yapılara karşı 
antikor yanıtı gözlenir. Otoimmun sürecin gelişiminde yüksek aviditeli antikorların varlığı sistemik bağ dokusu 
hastalıklarında daha özgüldür. Avidite testi ile düşük aviditeye sahip olanların belirlenerek testin tanısal değerinin 
arttırılması, ANA avidite testinin standardize edilmesi amaçlandı. 
Gereç-Yöntem: Avidite testi için EUROIMMUN (Institut für Qualitatssichherung, EUROIMMUN Medizinische 
Labordiagnostika AG) dış kalite kontrol örnekleri kullanıldı. Farklı ANA patern ve şiddetine sahip beş dış kalite 
kontrol örneği değerlendirildi. Örnekler bir kez üre ile muamele edilmeden, bir kez de farklı konsantrasyon 
değerlerinde (8M,4M ve 2M) üre solüsyonuyla muamele edildikten sonra ANA immünfloresan antikor (IFA) 
yöntemiyle (HEp20-10EUROIMMUN, Almanya) çalışıldı. Avidite sonucunun değerlendirilmesinde üre ile 
karşılaşmış ve üreyle karşılaşmamış örneklerin floresan şiddetleri oranlandığında iki titreden fazla değişim 
gösterenler düşük aviditeli olarak değerlendirildi. 
Bulgular: 8M üre konsantrasyonunda hücre bütünlüğünde bozulma görüldüğü için diğer konsantrasyonlar 
değerlendirildi. 4M üre konsantrasyonda üç sistemik bağ dokusu hastalığı (SBDH) ile uyumlu örneklerin sadece 
homojen patern (++++) şiddetindeki örnekte  4M üre konsantrasyonda bir titre düşmesi gözlenirken, diğer 
örneklerde titre düzeylerinde bir değişme belirlenmedi ve bu örnekler yüksek aviditeli olarak değerlendirildi. 
SBDH dışı ile uyumlu örneklerin üre ,ile muamelesi sonrasında 2(++) DFS-70 paterni gösteren örnekte bir titre 
azalma, 1(+) homojen patern gösteren örnek sonucunda negatifleşme saptandı. 
Sonuç: Serolojik testlerde avidite testi hastalık dönemini belirlemede sıklıkla kullanılan bir yöntem olmasına 
rağmen ANA avidite testine ilişkin kaynağa rastlanmamıştır. Hastalıkla ilişkili olmayan düşük titrede ANA 
pozitifliklerinin ortadan kaldırılabilmesi hipoteziyle ANA avidite testinin kullanılmasını amaçlayan bu 
standardizasyon çalışmasında 4M üre konsantrasyonunun uygun olduğu ancak ANA avidite testinin düşük 
aviditeli hastaları belirlemede etkin bir araç olarak kullanılabilmesi için daha büyük hasta gruplarında çalışılarak 
değerlendirilmesi gerektiği kanısına varılmıştır. 
Anahtar Sözcükler: Antinükleer antikor (ANA), Avidite testi, Sistemik bağ dokusu hastalıkları 
 



XII. ÖÇM Sempozyumu – 26 Eylül 2018 İzmir 

19 
 

 

 

KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

ONK2015 D VİTAMİNİNİN NÖROBLASTOM HÜCRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Belkıs Belkıran, Betül Karaağaç1, Erdem Kaya1, Mustafa Derindere1, Özge Ağaoğlu1, Sude Eroğlu1, Efe Serinan2, 
Zekiye ALTUN2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç; Nöroblastom; adrenal medulla ya da sempatik nöronlardaki nöronal krest kökenli hücrelerin 
diferansiasyonun bozulmasına bağlı oluşan en sık rastlanan ekstrakraniyal çocukluk çağı solid tümörüdür. 
Radyoterapi ve kemoterapi nöroblastom tedavisinde kullanılmasına karşılık, tedavide yeni arayışlar devam 
etmektedir. Biyoaktif formu kalsitriol (1,25-Dihydroxyvitamin D3) olan Vitamin D, bir steroid hormon olup, meme, 
tiroid, over kanseri, lösemi, tiroid, over ve pankreas kanseri hücrelerinde hücre büyümesini inhibe ettiği ve hücre 
differansiyasyonunu indüklediği çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı; 1,25-Dihydroxyvitamin 
D3’ün nöroblastom hücrelerinde anti-proliferatif etkisi olup olmadığının incelenmesiydi. 
Gereç-Yöntem; Çalışmada, kötü prognozu temsil eden KELLY(N-Myc pozitif) ve iyi prognozu temsil eden SH-
SY5Y(N-Myc negatif) insan nöroblastom hücre hatları kullanıldı. KELLY ve SH-SY5Y hücreleri, sırası ile %1 L-
glutamin ve %1 penisilin/streptomisin ilaveli %10 fetal bovin serum içeren RPMI-1640 ve DMEM ortamlarında 
kültüre edildi. Çalışmada, Vitamin D3’ün biyoaktif formu olan Kalsitriol (1ug/ml)(Carton) kullanıldı. Hücreler 
1x104/kuyucuk olacak şekilde 24 saatlik hücre yapışması sonrası 0,25 uM-1 uM doz aralığında Vitamin-D3 
eklenerek 24, 48 ve 72 saatlik inkübasyon bitiminde hücre canlılığı/proliferasyonlarının nasıl etkilendiği WST-1 
testi ile analiz edildi. Kontrol grubunun (hiçbir ajan eklenmemiş ve aynı sürede inkübasyona bırakılmış) absorbans 
ortalamaları %100 Canlı olarak kabul edilip, diğer absorbanslar ile karşılaştırılarak “Hücre Canlılık Yüzdeleri” tayin 
edildi. 
Bulgular: Vitamin D3’ün aktif metaboliti olan 1,25-Dihydroxyvitamin D3, KELLY ve SH-SY5Y nöroblastom hücre 
hatlarına, 0,25 uM-1 uM doz aralığında, 24, 48 ve 72 saatlik inkübasyon sürelerinde uygulandığında uygulanan 
doz ve sürelerde hücre proliferasyon azalması gözlenmedi tam tersine artış saptandı.  
Sonuç: Nöroblastom hücrelerine 1,25-Dihydroxyvitamin D3 uygulaması doz bağımlı olarak hücre proliferasyonu 
arttırdı. Literatürde anti-proliferatif etkinin gözlendiği doz aralığı 25-100uM olmasına karşın elimizdeki ilacın 
miktar azlığı ve doz aralığı çok daha düşük tutulmasından (0,25-1 uM) bu çalışmada anti-proliferatif etki 
gözlenememiş olabileceği değerlendirildi.  İleriki çalışmalarda literatürde diğer kanser türlerinde saptanan anti-
proliferatif etki doz aralıklarında D vitaminin uygulanarak nöroblastom hücrelerinde deneylerin tekrarlanması 
daha uygun olabilecektir.  
Anahtar Sözcükler: D vitamini, nöroblastom, proliferasyon 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

PAR2018 
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE LABORATUVAR GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNİN, KALİTE VE 
AKREDİTASYON AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI 

Mert KEÇECİ1 Batuhan EREL1 Gökhan ÖKSÜZOĞLU1 İrem BOZDOĞAN1 Ceyhan ERDAĞ1 Murat CAN1 Yusuf ŞEKER1 
Zakir ERAT1 Darıa PEKARNIKOVA1, Tonay İNCEBOZ 2 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencisi, Balçova, 35340, İzmir 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji A.D, Balçova, 35340, İzmir 
 
Giriş-Amaç: Üniversite eğitimi sırasında sağlık ve fen alanında birçok eğitim laboratuvarı kullanılmaktadır.  
Bu araştırma projesi içeriği beş ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; fiziki koşullar, laboratuvar bilgi ve 
eğitimin yeterliliği, laboratuvar iş sağlığı ve güvenliği kavramı, kalite ve akreditasyon açısından neler yapılması 
gerektiğini bildiren soruların yer aldığı anket yapılarak farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Araştırma konumuz; çalışma grubumuz içinde üniversite eğitim sırasında laboratuvar güvenliği 
hakkında kütüphane ve internet ortamında elektronik dergilere ulaşma becerileri kazandırılarak araştırma 
yapmaları sağlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan izin alındı.  
Sonuç: ÖÇM Araştırmasına ankete dahil edilen gönüllü sayısı: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitmen, 
öğrenci (öğretim üyesi, öğretim görevlisi, uzman, eğitmen, lisansüstü öğrencileri, lisans öğrencileri) 295 kişiye 27 
soruluk beşli likert anket uygulanmıştır. Ankete katılan 295 kişinin 157(% 53,2)si kadın, 138 (%46,8)’i erkektir. 
Ankete katılanlardan 52 (%17,6)’si öğretim üyesi, 14(%4,7)’si öğretim görevlisi, 15 (%5,1)’i uzman, 18 (%6,1)’i 
eğitim elemanı, 32 (%10,8)’si tıpta uzmanlık öğrencisi, 164 (%55,6)’ü öğrencidir. Yapılan anketlere göre; Dokuz 
Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim laboratuvarlarının fiziki koşullarını yeterliliğinin değerlendirmesi %11,5’inin 
kesinlikle katılmıyorum, %14,8’inin katılmıyorum, %21,2’sinin kararsızım, %29,9’unun katılıyorum, %22,6’sının 
kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvar Eğitiminin yeterliliği ile ilgili 
kişisel değerlendirmeleri ile ilgili olarak, %6,5’unun kesinlikle katılmıyorum, %14,2’sinin katılmıyorum, %22,5’inin 
kararsızım, %32,1’inin katılıyorum, %24,7’sinin kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Bu durum; Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi ve öğretim elemanlarına uygulanan ankete göre; laboratuvar güvenliği 
konusunda fiziki koşullar, kuralların yeterliliği, iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve akreditasyon açısından yeterliliği 
konusunda farkındalığın kısmen olduğu, ancak bu çalışmaların sürdürülmesi, eğitimin arttırılarak farkındalığın 
sağlanması gerektiği ortaya konmuştur. 
Anahtar Sözcükler: Tıp eğitimi, laboratuvar güvenliği, Kalite ve Akreditasyon 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

PED2046 
DİYET TEDAVİSİ ALAN FENİLKETONURİ HASTALARININ AİLELERİNİN KENDİ BESLENME 
ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Abdurrahman Çiçek1, Hüseyin Karagöz1, Arda Güneş1, Mahmut Dağ1, Gülşah Yavaş1, Pelin Teke Kısa2, Nur Arslan2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II ÖÇM Öğrencisi  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı 
 
Giriş: Fenilketonüri (FKÜ) doğumsal bir protein metabolizma bozukluğu hastalığıdır ve ömür boyu sürecek 
fenilalaninden kısıtlı bir diyetle tedavi edilmektedir. Diyetin ömür boyu sürmesi nedeniyle bu sıkı diyete hem 
hastanın hem de ailenin çok iyi uyum göstermesi gereklidir. Evdeki bir kişi için katı bir diyet uygulaması yapılması, 
tüm aile bireylerinin yeme alışkanlıklarını değiştirebilir. Bu çalışmada, FKÜ hastası ile aynı evde yaşayan aile 
bireylerinin gıda tercihlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Metot: Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme polikliniğinde takip edilen 32 FKÜ hastasının ve 
ayrıca 32 sağlıklı çocuğun aile bireyi çalışmaya katıldı. Ailelere araştırmacılar tarafından yüz yüze anket uygulandı. 
Hasta ve aile bireylerinin sosyodemografik özellikleri, ailelerin evde et ve sebze tüketim sıklığı kaydedildi. Aile 
bireylerinin gıda tercihlerini değerlendirebilmek için ergenler ve yetişkinler için gıda tercihi anketi kullanıldı. 
Katılımcıların gıda tercihleri et; süt ve süt ürünleri; meyve, sebze; nişastalı yiyecekler; atıştırmalıklar olarak beş 
gruba ayrıldı.  
Bulgular: Fenilketonürili hasta ailelerinden üç tanesi, FKÜ hastası ile birlikte yemek yemiyor ve aynı sofrayı 
paylaşmıyordu. Aile üyelerinin 26'sı (%89.7) FKÜ hastalarıyla birlikte yemek yiyordu fakat FKÜ diyetiyle uyumlu 
olan yiyecekleri seçiyorlardı. Aile üyelerinin %84.5'i haftanın her günü sebze tüketiyordu. Ailelerin %37.5'i ve 
%18.8'i sırasıyla, haftada bir kez ve ayda bir kez et tüketmekteydi. FKÜ hastalarının aile fertleri ile sağlıklı 
çocukların ebeveynleri arasında ortalama gıda kategorisi tercih puanları (sırasıyla, sebze 3.79±0.79 ve 4.02±0.60, 
meyve 3.79±0.79 ve 4.59±0.52, et veya balık 3.54±0.89 ve 3.95±0.72, süt ürünleri 3.65±0.95 ve 4.07±0.55, 
atıştırmalıklar 3.39±0.84 ve 3.82±0.85, nişastalar 3.08±1.03 ve 4.11±0.73) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark yoktu (tüm karşılaştırmalarda p>0.05 bulundu). 
Tartışma: Bazı ebeveylerin yemeklerini FKÜ hastası ile aynı masada tüketmediği; bazı aile üyeleri ise et veya balık 
yerine sebze gibi FKÜ uyumlu gıdaları tükettiği görülmüştür. Sonuç olarak, FKÜ hastası olan bir evi paylaşmak 
evde gıda tüketimini ve ebeveynlerin bireysel gıda tercihlerini değiştirmektedir. 
Anahtar kelimeler: Fenilketonuri, fenilalaninden kısıtlı diyet, çocuk, ailelerin besin tercihi 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

PED2047 
FENİLKETONÜRİ TANILI OLGULARDA FENİLALANİNDEN KISITLI DİYETİN ANTROPOMETRİK 
ÖLÇÜMLER ÜZERİNE ETKİSİ 

Hatice Öztürk1, Baransel Özdemir1, Recep Eren Özçelik1, Lütfiye Çiftçi1,  Kübra Çetin1, Fatih Öztürk1, Engin Köse2, 
Nur Arslan2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II ÖÇM Öğrencisi  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı 
 
Giriş: Fenilketonüri (FKÜ) doğumsal bir protein metabolizma bozukluğu hastalığıdır ve hastalık belirtilerinin 
önlenebilmesi için hastalara ömür boyu fenilalaninden kısıtlı diyet verilmektedir. Bu çalışma ile fenilketonüri 
tedavisinde uygulanan fenilalaninden ve doğal proteinden kısıtlı diyetin büyüme parametreleri (antropometrik 
ölçümler) üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 
Metot: Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Metabolizma ve Beslenme polikliniğinde 2007-2015 yılları arasında izlenen 
ve diyet tedavisi alan FKÜ tanılı 40 hasta ile diyet tedavisi almayan  ve hiperfenilalaninemi (HFA) tanısı ile izlenen 
78 hastanın yaşamın ilk 36 ayında bakılan vücut ağırlığı, boy, vücut ağırlığı standart deviasyonu (SD), boy SD ve 
vücut kütle indeksi (VKİ) SD değerleri karşılaştırıldı. 
Bulgular: Olguların doğum, altıncı ay, on ikinci ay, on sekizinci ay, yirmi dördüncü ay, otuzuncu ay ve otuz altıncı 
ay antropometrik ölçümleri karşılaştırıldığında; iki grupta kilo alımı açısından fark saptanmazken (p=0,516), boy 
uzama hızının HFA grubunda FKÜ grubuna göre yüksek olduğu saptandı (p=0,037). Olguların doğum, altıncı ay, on 
ikinci ay, on sekizinci ay, yirmi dördüncü ay, otuzuncu ay ve otuz altıncı ay VKİ SD karşılaştırıldığında iki grup 
arasında istatistiksel fark saptanmadı (p=0,556). Yaşımın ilk üç yılında vücut ağırlığı SD ve boy SD’ları açısından iki 
grup arasında istatistiksel fark saptanmadı (sırasıyla, p=0,255; p=0,195). 
Sonuç: Diyet tedavisi ile izlenen FKÜ hastalarında yaşamın ilk üç yılında HFA hastalarına göre boy uzama hızının 
yavaş olduğu, fakat iki grup arasında VKİ açısından anlamlı fark olmadığı görülmektedir. FKÜ hastalarında boy 
uzamasının yavaş olmasına hastalara uygulanan fenilalaninden ve doğal proteinden kısıtlı diyetin neden olduğunu 
düşünmekteyiz.   
Anahtar kelimeler: Fenilketonuri, çocuk, fenilalaninden kısıtlı diyet, vücut ağırlığı, boy 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

TPE2008 DÖNEM II ÖĞRENCİLERİNİN DÜŞÜNME GEREKSİNİMİ ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN ETMENLER 

Alperen Kızılkaya1, Berkay Bağcı1, Cemresu Akın1, Efe Uysal1, Elif Nur Çetin1, İrem Mutlu1, Serap Konakcı2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem II ÖÇM Öğrencisi  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı 
 
Giriş - Amaç: Düşünme gereksinimi kavramı, çaba isteyen bilgilenme süreçlerine eğilimli olma ve bundan 
hoşlanmayı ifade eder ve bireyin çevresinde olup bitenleri anlamlı bir şekilde yapılandırmaya duyduğu eğilime 
işaret eder. Bu araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem iki öğrencilerinin, düşünme gereksinimi 
düzeyleri ve etki eden etkenlerin saptanması amaçlanmıştır. 
Gereç - Yöntem: Araştırmanın evrenini, DEÜTF 2017-2018 akademik yılı Dönem II’de aktif olarak öğrenimine 
devam eden 332 Dönem II öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri bağımsız değişkenler ve Düşünme 
Gereksinimi Ölçeği’ni  (DGÖ) içeren bir anket formu aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkılarak 
yapılan gruplandırmalar aracılığı ile yapılan karşılaştırmalarda  bağımsız gruplarda t testi, Kruskal Wallis varyans 
analizi kullanılmıştır. 
Bulgular: Araştırmada Dönem II öğrencilerinin %59,3’ünün (197kişi) verilerine ulaşılmıştır. Verilerine ulaşılan 
öğrencilerin %52.8’i  erkektir. Öğrencilerin annelerinin %64.0’ı, babalarının ise  %74.6’sı  lise ve üstü öğrenim 
durumuna sahiptir. Öğrencilerin %69’u fakülteye başlamadan önce il merkezinde yaşamıştır. %25.4’ü Ege 
Bölgesi’ndendir.Katılımcıların %66.5’i düzenli içerik takip ettiğini belirtmiştir ve bu içeriklerden en fazla eğlence 
kategorisi seçilmiştir (%29.4). Katılımcıların dönem 1 not ortalaması 72. olarak saptanmıştır. Katılımcıların başarı 
algı puanlarının ortalaması 6.11 DGÖ puanları ortalaması 7.65’tir. Anne ve baba öğrenim durumu, son iki ayda 
okudukları kitap sayısı, medyada günlük harcadıkları zaman, başarı algıları ve Dönem I not ortalaması verileriyle 
düşünme gereksinimi puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (tümü için p>0.05). 
Tartışma ve Sonuç: Bu çalışma DEÜTF dönem 2 öğrencilerinin düşünme gereksinimi düzeylerini ölçmek ve bu 
düzeyin nelere bağlı olduğunu göstermek için yapılmıştır. Ulaştığımız sonuçlara göre belirlenen sınırlar içerisinde 
bağımsız değişkenlerin katılımcıların düşünme gereksinimi düzeyleri üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı 
görülmüştür. Bu durum araştırmamızdaki bağımsız değişkenlerden farklı değişkenlerin düşünme gereksinimi 
üzerinde etkili olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca katılımcı oranımızın düşük olması da bu sonuca etki etmiş 
olabilir. Bu konuda yapılacak başka çalışmalara gereksinim vardır. Araştırma grubunun düşünme gereksinimi 
düzeyinin istenilen seviyede olmadığı kanısına varılmıştır. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

AİH3027 GEBELİK DÖNEMİNDE KOGNİTİF FONKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Elif Gizem BİNİCİ1, Sema EKİNCİ1, Büşra ÖZEL1, Sevinç DİZDAR1, Sümeyra MENGİŞ1, Makbule Neslişah TAN2, Vildan 
MEVSİM2  
¹ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III ÖÇM Grubu Öğrencileri 
² Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç: Pek çok kadın, hamilelik süresince unutkanlığının arttığını bildirmektedir. Bu çalışma; gebe 
kadınlarda, gebe olmayan kadınlara göre, bilişsel işlevsellikte objektif olarak ölçülebilen bir fark olup olmadığını 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
Gereç-Yöntem: Katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Geliştirdiğimiz anket formunda; 
ilk bölüm katılımcılar hakkında sosyodemografik bilgi toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 
İkinci bölümde kişilerin depresif belirtilerinin düzeyini ölçmeyi hedefleyen Beck Depresyon Ölçeği, üçüncü 
bölümde ise hafif  bilişsel  bozukluk (HBB) için hızlı  bir  tarama  testi  olarak geliştirilmiş olan Montreal Bilişsel 
Değerlendirme Ölçeği (MOBİD) bulunmaktadır. Çalışmada 15-49 yaş arası, gebe olan ve gebe olmayan kadınlara 
ulaşılması planlanmıştır. Veriler SPSS 22.0 programına girilerek değerlendirilmiş, p<0,05 değerleri istatistiksel 
olarak anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Çalışmaya 15-49 yaş arası, 30 gebe olan ve 31 gebe olmayan kadın katıldı. Çalışma popülasyonunun yaş 
ortalaması 26,00±5,47 idi. Gebe olmayan grubun yaş ortalaması 21,70±0,86 iken, gebe olan grubun yaş 
ortalaması 30,43±4,60 olarak belirlendi. Gebe olmayan grupta klinik depresyon görülme olma oranı %16,1 (5) 
iken, gebe olan grupta bu oran % 30,0 (9) olarak saptandı. MOBİD testine göre, gebe olmayan grupta HBB olma 
oranı %9.7 (3); gebe olan grupta %40 (12) bulundu. Katılımcıların klinik depresyon şiddeti ile kognitif fonksiyonları 
arasında korelasyon görülmedi (r= -0,141, p=0.260). Yaş ile kognitif fonksiyonlar arasında negatif yönde, anlamlı 
ancak zayıf düzeyde bir ilişki saptandı (r= -0,391, p=0,002). 
Sonuç: Gebe olan grupta, gebe olmayan gruba göre kognitif fonksiyonlar da anlamlı düşüklük saptanmasına 
rağmen kognitif fonksiyonlar da bozulmanın gebe kadınlarda ki yüksek yaş ortalamasına da bağlı olabileceği 
düşünüldü.  
Anahtar Kelimeler: Gebelik, bilişsel bozukluk, depresyon  
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

ARL3010 HAYVAN KAYNAKLI GIDALARIN MİKROBİYAL KONTAMİNASYONU 

Batuhan GEYLANİ1, Muhammed BARUT1, Kübra KALACIK2, Emre GÜNGÖR2, Emine DENİZ2, Osman ERTAN2, 
Hüseyin BAYTİMUR2, Erdi ARIKAN2, Nevcivan GÜLDAŞ3, Zeynep GÜLAY4 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 4 Öğrencileri 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencileri 
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı 
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç : Gıdaların mikrobiyolojik güvenliği tüm dünyada giderek artan bir halk sağlığı sorunudur. Patojen 
bakterilerle kontaminasyon  gıda zincirinde birçok basamakta ( üretim, işlemleme, dağıtım, satış ve hazırlama) 
olabilmektedir. Gıda kaynaklı patojenlerle oluşan  hastalıklarda esas bulaş nedeninin hayvan kaynaklı gıdalar 
olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Kontamine, pişmemiş ya da az pişmiş kümes hayvanı eti ve kırmızı et gıda 
kaynaklı patojenlerin bulaşında oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada İzmir ili  Balçova ilçesinde çeşitli 
süpermarket ve kasaplarda tüketime sunulan et, kıyma ve tavuk etinin mikrobiyal kontaminasyonunun 
araştırılması amaçlanmıştır.  
Gereç-Yöntem : Çalışma kapsamında 12 kasap ve 4 süpermarkete ulaşıldı, 12’ si et, 6’sı kıyma ve 6’sı tavuk eti 
olmak üzere 24 örnek toplandı. Aynı kasap ve süpermarketten tekrarlayan örnek alınmadı. Örnekler steril plastik 
kaplara konularak, buz kutusu içinde,  bir saat içerisinde laboratuvara ulaştırıldı, çalışmaya alınıncaya kadar -20 
derecede saklandı. Örneklerin toplanmasının ardından, her bir örnekten 10 gr steril plastik kaba alındı, üzerine 90 
ml buffered pepton water (BPW) eklendi. Örneğin homojenizasyonu sağlandıktan sonra 37 °C de bir gece enkübe 
edildi. Enkübasyonun ardından sıvı besiyerindeki örnekler   kanlı agar ve EMB  (eosin methylene-blue ) agara 
ekilerek 37 °C de 24-48 saat enkübasyona bırakıldı. Üreyen mikroorganizmaları  identifiye etmek için koloni 
morfolojisi, Gram boyama, hareket testi, IMViC testi, üreaz testi, TSI ( Triple Sugar Iron) besiyerindeki üreme 
özellikleri gibi konvansiyonel metodlar kullanıldı. 
Bulgular: Toplam olarak 24 örnekten 44 bakteri izole edildi. Onaltı örnekte iki ayrı cins, iki örnekte üç ayrı cins, 
diğer altı örnekte bir cins bakteri üremesi görüldü. İzolatların tümü gram negatif enterik basil olarak saptandı. 
İdentifiye edilen mikroorganizmaların dağılımı  tabloda gösterildi.  
Sonuç : Et, kıyma ve tavuk eti parçalarında  enterik bakterilerin saptanması etlerin  kesim, dağıtım ve saklama 
ortamındaki yetersiz hijyenik koşulları yansıtmakta ve bu durum tüketiciler açısından önemli sağlık risklerinin 
olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle etlerin üretim, dağıtım, saklama ve satış sürecinde olası kontaminasyon 
kaynaklarının belirlenmesi ve gerekli hijyenik kurallara uyulması gıda güvenliği için vazgeçilmezdir.  
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

BTB3003 
AKUT BİR HASTALIK AYIRICI TANISI İÇİN VERİ MADENCİLİĞİ ALGORİTMALARININ 
PERFORMANSI 

Serkan Kurşun1, Bahar Ezgi Öztürk1, Baran Sevgi1, Ahmet Kamil Türkmen1, Beytullah Filiz1, Muhammed Kaya1, 
Pembe Keskinoğlu2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III ÖÇM Grubu 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç: Veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma işidir. Veri madenciliğinde veriyi 
kategorize etmemizi sağlayan yöntemler vardır. Karar Tabloları, Karar ağacı; Karar ormanı (Yapay Sinir Ağları,  
Naive-Bayes bu algoritma yöntemlerindendir. Veri madenciliği yöntemlerinin test edilmesi için Araştırmamızda 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine akut apandisit şikayetiyle gelen çocukların verileri 
kullanıldı. Akut apandisit ayırıcı tanısı için fizik muayene bulguları, rutin laboratuvar, ultrasonografi, ADBG rutinde 
kullanılır, araştırılan yeni biyokimyasal belirteçlerde bulunmaktadır.  Çocuklarda akut apandisit tanısı için, veri 
madenciliği yöntemlerinden karar ağacı, karar ormanı, yapay sinir ağı, Navie Bayes yöntemleri kullanılarak, farklı 
değişkenlerle, oluşturulan karar algoritmalarının performansı ve ayırıcı tanı için en belirleyici bulguların hangisi 
olduğunun saptanması amaçlanmıştır.  
Gereç-Yöntem: Çalışma dizaynı: Varolan veri tabanı üzerinden retrospektif olarak veri madenciliği yöntemleri ile 
metodolojik bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 
Değişkenler: Sonuç değişkeni akut apandisit tanısıdır. Tahminleyici değişkenler;Fizik muayene bulguları, rutin 
laboratuar ve görüntüleme bulgularıdır. 
Uygulama ve Analiz: ÖÇM grubu, veri madenciliği yöntemleri, uygulama alanları ve yazılımları konusunda alanlar 
konusunda öğrenme süreci geçirmiştir. Orange serbest yazılım programı yardımı ile çok değişkenli algoroitmalar 
sınanmıştır. Sonuçların performansı ROC eğrisi altında kalan alan ve bu alana göre hesaplanan altın 
oranlar/sensivite, spesifite, tamlık) yardımı ile değerlendirilmiştir.  
Bulgular: Farklı değişken gruplarının dahil edildiği 4 model 4 farklı algoritma ile denenmiştir. Toplamda 16 model 
oluşturuldu. Tüm modellerde Naive –Bayes algoritması en iyi tahmini gerçekleştirdi (AUC:078 ile 0.85 arasında). 
Klinik bulgularla 0.78 eğri altında kalan alana karşın, 0.85 klinik, laboratuar ve görüntüleme ile elde edilen AUC 
değeridir. Yeni biyokimyasal belirteçlerin ayırıcı tanıya katkısı olmamıştır. Eğri altında kalan alanları 
değiştirmemişlerdir. USG bulguları ayırıcı tanıya bir miktar katkı sağlamamıştır. 
Sonuç: Ayırıcı tanı, prognozun belirlenmesi gibi sağlık alanında sıklıkla gerçekleştirilen değerlendirme ve 
analizlerde çoklu ve farklı veri özelliğinde belirleyiciler olduğunda, yenilikçi belirteçlerin biyokimyasal ve biyolojik 
olarak incelendiği gibi, bu bulguların tahminleyici özellikleri daha yeni ve çoklu veri yapısına uygun veri 
madenciliği yöntemleri ile değerlendirilmelidir. Bu çalışmada da sürekli, binomiyal ve ordinal özellik gösteren 
farklı verilerle veri madenciliği yöntemleri ile sonuç tahminlenmiştir. Naive –Bayes yöntemi ile en iyi tahminleme 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca rutin fizik muayene ve laboratuar bulguları haricinde USG bulguları sonucu 
tahminlemek için bir miktar katkı sağlarken, yeni araştırılan biyokimyasal belirteçler ayrıcı tanıya katkı 
sağlamamıştır.  
Anahtar Kelimeler: ayırıcı tanı,  veri madenciliği, veri 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

PED3053 
DEÜH SAĞLIK ÇALIŞANLARININ VE ÖĞRENCİLERİNİN HEMOTOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ 
İÇİN KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLMAK İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ VE BAKIŞ AÇISININ BELİRLENMESİ 

Arif Dana1, Aslı Genç1, Muhammed Miraç Karataşlıoğlu1, Mehmet Emin Kılınç1, Berk Nursal1, Ömer Berkan 
Özcan1, Susen Topal1, Özlem Tüfekçi2  
1. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 3 öğrencisi  
2. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi  
 
Giriş-Amaç: Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve hayati önem taşıyan 
bir tedavi seçeneğidir. Aile içi doku grubu uygun verici bulunamaması durumunda akraba dışı vericilerden nakil 
büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kurulan ulusal kemik iliği bankaları uygun kök hücre verici bulma şansını 
arttırmaktadır. Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencilerinin 
HKHN konusundaki bilgisinin yeterli düzeyde olup olmadığını ölçmek, bireylerin kök hücre bağışçı adayı olma 
konusundaki düşüncelerini öğrenmek, konu hakkında farkındalık yaratmak ve toplumdaki gönüllü kök hücre 
bağışçı sayısını arttırmak üzere planlanmıştır.  
Gereç ve Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencileri ve ilgili öğretim üyesi ile beraber 
gözlemsel araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada öncelikli hedef kitle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencileri (Dönem 4,5 ve 6) ve sağlık çalışanları (Öğretim üyesi, araştırma görevlisi, hemşire ve diğer sağlık 
personeli) olarak belirlenmiştir.  
Katılımcılara öncelikle HKHN hakkında bilgi düzeyi ve gönüllü kök hücre bağışçısı olma konusunda bakış açılarını 
öğrenmeye yönelik 18 soruluk bir anket uygulandı. Anket sonrasında HKHN ile ilgili soruların yanıtlarını da içeren 
ve kök hücre bağışçısı olmaları durumunda hangi yolun izleneceğini anlatan bir bilgilendirilme formu verildi.  
Bulgular: Çalışmaya, Ocak 2018-Haziran 2018 tarihleri arasında, yaşları 21-68 arasında değişen toplam 337 kişi 
katılmıştır. Katılımcıların % 74’ü 21-35 yaş arasında, %26’sı 35 yaş üstündeydi; ortalama yaş 31 ve ortanca yaş 28 
olarak bulundu (min:21- maks:68). Dönem 4,5 ve 6 tıp fakültesi öğrencileri tüm katılımcıların %30’unu 
oluştururken, doktorlar % 50’sini, hemşire ve diğer sağlık personeli ise %20’sini oluşturmaktaydı. Katılımcıların 
tamama yakın kısmı (%93) HKHN’nin ne olduğunu bildiklerini ve ülkemizde HKHN yapıldığını bildiklerini (%92) 
ifade ettiler. ‘’Kök hücre bağışçı adayı olur musunuz?’’ sorusuna % 21 oranında ‘’hayır’’ cevabı verirken; 
gerekçelerini zarar görecekleri düşüncesi (%27), dünya görüşü/dini inanç (%21) ve ailesel/kültürel (%10) nedenler 
olarak belirttiler. Katılımcıların %68’i gönüllü kök hücre bağışçısı olmak için nereye başvurulması gerektiğini 
bilmediklerini, %82’si ise TÜRKÖK hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ifade etmişlerdir.  
Sonuç: Araştırmanın sonucunda üniversitemiz tıp fakültesi sağlık çalışanlarının ve öğrencilerinin çoğunluğunun 
genel topluma kıyasla HKHN’nin ne olduğu ve kimlere yapıldığı konusunda bilgi sahibi oldukları, bağışçı adayı 
olma konusunda olumlu düşündükleri ancak sürecin nasıl işlediği ve işlem ayrıntıları hakkında bilgi düzeyinin 
halen yeterli olmadığı gösterilmiştir. Bağışçı adayı olmak istemeyenlerin bu konudaki kaygıları, doğru 
bilgilendirilmeye ihtiyaç duydukları gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. Sağlık çalışanları ve tıp fakültesi 
öğrencileri potansiyel bağışçı aday olmaları yanı sıra konuyu iyi algılayıp çevrelerine daha doğru aktarabilirler. 
Dolayısıyla sağlık çalışanlarına ve tıp fakültesi öğrencilerine bu konu ile ilgili yapılacak bilgilendirme kritik önem 
taşımaktadır.  
Anahtar sözcükler: Hematopoetik kök hücre nakli, kök hücre bağışçı adayı, sağlık çalışanı, tıp fakültesi öğrencisi 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

PED3054 
YÜKSEK ÖĞRETİM SIRASINDA GÜNLÜK ADIM SAYISININ VÜCUT KİTLE İNDEKSİNE ETKİSİ 
NEDİR? 

Mustafa Alcıoğlu1, Selçuk Kavak1, Buse Güder1, Ender Ege Özden1, Gülseven Deniz Özdemir1, Mehtap Rıdvanoğlu1, 
Prof. Dr. Salih Kavukçu2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III ÖÇM Grubu 
 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
 
Giriş: Obezite sağlığı bozacak biçimde anormal ve fazla yağ birikimi olarak tanımlanır. Aynı  zamanda birçok sağlık 
sorunun temelinde yer alan giderek yaygınlaşan, hem kişi, hem de sağlık için kötü sonuçları olan bir durumdur. 
Yetişkinlerde fazla kiloluluk ve obeziteyi sınıflandırmada sıklıkla Beden Kitle İndeksi (BKİ) olarak tanımlanan boya 
göre ağırlık indeksi kullanılır ve kişinin kilogram olarak ağırlığının boyunun metre olarak karesine bölümü ile 
hesaplanır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ); BKİ’nin 25 ve üzerini fazla kilolu ve BKİ’nin 30 ve üzerini obez olarak 
tanımlamaktadır. BKİ 25 ve üzerinde komorbitide riski artmaktadır 
Gereç Ve Yöntem: Çalışma Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi’nde yapıldı. Çalışmanın evrenini Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan 90 öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde okuyan 60 
öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nde okuyan 60 öğrenci, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde okuyan 30 öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde 
okuyan 60 öğrenci, Dokuz Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan 33 öğrenci oluşturdu. 
Toplam 333 kişi çalışmaya dahil edildi. 
Bulgular: Ağırlıkla ortalama adım sayısı arası doğrusal ilişki bulunmamaktadır. Ağırlıkla nabız hızı arasında doğrusal 
ilişki bulunmamaktadır. Ağırlıkla BKİ arasında pozitif yönde çok güçlü ve anlamlı korelasyon bulunmaktadır. 
Ağırlıkla boy arasında pozitif yönde çok güçlü ve anlamlı korelasyon bulunmaktadır. Ortalama adım sayısı ile nabız 
hızı arasında korelasyon bulunmamaktadır. Ortalama adım sayısı ile BKİ arasında korelasyon bulunmamaktadır. 
Ortalama adım sayısı ile boy arasında korelasyon bulunmamaktadır. Nabız hızıyla BKİ arasında korelasyon 
bulunmamaktadır. Nabız hızıyla boy arasında korelasyon bulunmamaktadır. BKİ ile boy arasında pozitif yönde, 
orta düzeyde, anlamlı korelasyon bulunmaktadır. Yaşla BKİ arasında korelasyon bulunmamaktadır. 
Tartışma: Bu araştırma faklı yüksek öğretim programlasındaki üniversite öğrencilerinde  fizik aktivite potansiyelini 
araştırmak amacı ile yapılmıştır. Yapılan çalışmada veriler arasında anlamlı korelasyon bulunamamıştır.  Yüksek 
öğretim sırasında ortalama adım sayısının kişilerin vücut kitle indeksinde tek başına anlamlı bir değişlik yapmadıgı 
sonucu cıkarılabilir. Çünkü vücut kitle indeksine çeşitli parametreler etki etmektedir. Örnek olarak diyet, 
stres,çalışma şartları ve genetik faktörler verilebilir. Yoshioka ve ark.(1) akselometreden elde ettikleri verilere 
göre vücut ağırlığı fazla ve obez bireylerin orta şiddetli ve şiddetli fiziksel aktivite de daha az zaman harcadıklarını 
ve obezite ile şiddetli fiziksel aktivitede harcanan zaman arasında zıt bir ilişki olduğunu göstermişlerdir. 
Hemmingsson ve ark.’nın (2)yaptığı araştırmada zayıf, normal ve vücut ağırlığı fazla bireylerde, VKİ ve fiziksel 
aktivite arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu ya da aralarında bir ilişki olmadığını, ancak, obez bireylerde VKİ’nin 
fiziksel aktivite ile anlamlı bir ilişkisi olduğunu göstermişlerdir. Bu yapılan çalışmada da ankete katılan kişilerin 
adım sayılarının katıldıkları yüksek öğretim programından istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilenmediği,  
vücut kitle indeksleri ve adım sayıları arasında anlamlı bir ilişki  bulunmadığı sonucuna varılmıştır. En aktif 
öğrencilerin  Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Sağlık Yüksekokulu olmasının nedeni mesleki eğilim ile 
ilişikili  olabilir. En aktif dönemin Dönem 1 olmasının nedeni ders yoğunluğunun az olmasına, en pasif dönemin 
Dönem 6 olmasının ise  ders çalışmaya  daha fazla zaman ayrılması  ile açıklanabilir. Sonuç olarak, yüksek öğretim 
gençliğinin aktivitesi, içinde bulundukları eğitim programdan etkilenmemektedir. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

TBB4001 MASTL'IN BİYOLOJİK YOLAKLARININ İNCELENMESİ 

Sefa Karaman 1 , Mehmet Ergüven 2 , Kerem Esmen 2 , M. Kasım Diril 2 , 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencisi 
2İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 
 
Giriş: Mitoz, protein kinaz isimli bir grup molekülün substratlarını fosfatlamasıyla kontrol edilen bir olaydır. 
Kinazlar ise aktif bölgelerindeki aminoasidin fosfatlanmasıyla aktif hale gelirler. Bu fosfatlanma eylemi ATP 
aracılığı ile olur. Kinazın gatekeeper aminoasidi, sentetik ATP analoglarının bağlanmasını önler. Aktiflenen kinaz, 
üç boyutlu yapısını aktif aminoasit ve ATP'nin etkileşeceği şekilde düzenlerse fosfatlanma gerçekleşebilir. Bu 
kinazlardan MASTL, kromozom konsendasyonu, iğ iplikçikleri ile kromozomun bağlanmasında görev almaktadır. 
Burada; kinazı, aktif bölgesindeki gatekeeper aminoasidi daha küçük bir amino asit olacak şekilde sentezlettirip  
onu da ATP analogları ile spesifik bir şekilde inhibe edersek bu proteinin başka proteinlerle etkileşime girmesi 
önlenecektir. Biz de bu hücreleri gözlemleyerek MASTL'ın etkileştiği proteinleri tanımlayacak ve gözlemleyeceğiz. 
Aktiviteyi akut olarak durdurma işlemi için MASTL  geninin protein kodlayan sekansındaki gatekeeper aminoasidi 
(metiyonin) glisin üretecek şekilde kodlaması sağlanacaktır.  Bu şekilde hem üretilecek mRNAlarda hem de 
proteinlerde değişiklik sağlanarak daha spesifik ve effektif bir kinaz inhibisyonu gerçekleştirilecektir. 
Yöntem: CRISPR/Cas9 aracılı homolojiyle yönlendirilmiş tamir mekanizmasıyla insan hücre hatlarında MASTL 
kinazın gen düzeyinde editlenmesi ile uzay zamansal mekanistik çalışması amaçlanmıştır. Ancak gen değişiminin 
görüntülenmesi amacıyla denenen çeşitli yaklaşımlar sonuç vermeyince, denemenin başarısız olduğu kanısı ile 
metodolojide değişime yönelinmiştir. Danışmanımın doktora sonrası çalışmaları sırasında oluşturduğu transgenik 
fare embriyonik fibroblast (MEF) hücre hatlarının kullanımı hedeflenmiştir. Bu yaklaşımda, bu hücrelerin MASTL 
lokusunda bir ekzon loxP rekombinasyon sekanslarıyla çevrelenecek şekilde editlenmiştir. Sonraki aşamalarda 
hücre mühendisliğine devam edilerek hücreler immortalize edilmiş, ardından CreERT2 sistemi oluşturulmuştur. 
Daha ileri mikroskobik çalışmalarda kullanılmak üzere bu hücrelerin stabil olarak florofor protein füzyonu 
eksprese eden (H2B-GFP, cherry-tubulin vb.) alt hatları da elde bulunmaktadır. Danışmanımın doktora sonrası 
çalışmalarında MASTL knockout hücrelerin fenotipik karakterizasyonunun yapılması amacıyla oluşturulmuş bu 
hücre hatları, şimdi ise MASTL farklı mutant versiyonlarının kullanımı ile proteinin biyolojik işlevleri hakkında ileri 
bir görüş edinebilmek amacıyla kullanılacaktır. Bunun için izlenecek yol basitçe, mutant MASTL'ın öncelikle 
ekzojen olarak hücrede exspresse edilmesi, ardından endojen MASTL'ın knockout ile giderilmesidir. MEF'ler 
transfeksiyona uygun olmadıkları için hücrelerin retroviral bir ekspresyon vektörüyle enfeksiyonu 
amaçlanmaktadır. İlgili vektör öncelikle paketleyici hücre hattına (PLAT-E)transfekte edilecek, ardından viral 
partikül halinde salgılanan vektör hedef hücre olan MEF'lere uygulanacaktır.Ekzojen mutant mastlı eksprese eden 
hücrelerin antibiyotik seleksiyonu yapılacak ve oluşan stabil hücrelerde knockout indüklenecektir. Bunun için 
4OHT (4- hidroksi tamoksifen) ligandının uygulanmasıyla, sitoplazmik olarak hücrede eksprese edilen CreERT2, 
nükleusa entegre edilmiş östrojen reseptörüne bağlanarak rekombinaz nukleusa aktarılır ve loxP sekanslarıyla 
çevrili bölgenin delesyonu sağlanır. Proje kapsamında MASTL'ın uzay zamansal fonksiyonunun analizi için hücre 
döngüsünün farklı evrelerinde anlık olarak kimyasal yolla inhibe edilmesi önemlidir. MASTL kinaza spesifik 
kimyasal inhibitör ticari olarak bulunmadığı için, kinazın bilinen ATP analoglarına göre, moleküler modelleme 
programlarının da yardımıyla proteinin ATP bağlama pakedinin yeniden dizayn edilmesi elzemdir. Ekzojen olarak 
eksprese edilecek mutant mastl, bu şekilde dizayn edilmiş mastl protein çeşitleri olacaktır olacaktır. Alternatif 
mutasyon ve inhibitör kombinasyonlarıyla pratikçe tam inhibisyonun elde edilebilmesi, yapılacak 
karakterizasyonların ve varılacak sonuçların doğruluğu için esansiyeldir. 
Bulgular: Singapurdan gelen hücrelerin sağlığı, Retroviral enfeksiyonun başarısı ve ekzojen ekspresyon sisteminin 
çalışabilirliği, Cre aracılı rekombinasyon sisteminin çalışabilirliği pilot denemelerle doğrulanmıştır. 
Metodolojinin halen sağlıklı ve güvenilir bir şekilde çalıştığı bilgisinden yola çıkılarak, proje kapsamında 
kullanılması gereken ekspresyon vektörleri için klonlama işlemlerine başlanmıştır. 
Anahtar Kavramlar: CreERT2, mitotik kinaz, analog sensitif kinaz, gatekeeper, MASTL 
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HİS3003 HİPERTİROİDİ VE HİPOTİROİDİ OLUŞTURULAN GEBE SIÇANLARDA GÖBEK KORDONU 

Can ÖZTATAROĞLU1, Ömercan ÇELEBİ1, Burak TELLİ1, Bilgi Kaan BOZKURT1, Habib BUDAK1, Gökçen BİLİCİ2, Güven 
ERBİL2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3 ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji A.D. 
 
Giriş – Amaç: Göbek kordonu fetüs ile plasenta arasında uzanan, ortasından kan damarları geçen hortum benzeri 
bir yapıdır. Kordon intrauterin gelişimi süresince fetüsün yaşam destek hattıdır. Benzer şekilde atık maddeler de 
yine bu hat ile fetüsün vücudundan uzaklaştırılır. Göbek kordonunun amacı plasenta ile fetüs arasındaki alışverişi 
sağlayan damarları dış etkilere karşı korumaktır. Tiroide bağlı hastalıklar üreme çağındaki kadınları etkileyen en 
sık ikinci endokrin bozukluktur. Tiroid hormonları (T3 ve T4) gebeliğin sürdürülebilmesi için gereklidir ve maternal 
hipotiroidi ve hipertiroidinin erken gebelik kayıpları ile ilişkili olduğu görülmüştür.  
Bu çalışmadaki amacımız maternal hipotiroidi ve hipertiroidinin göbek kordonu üzerindeki etkilerini incelemektir. 
Gereç – Yöntem; 21 adet Wistar suşu albino dişi sıçan rastgele 3 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubuna dH2O, 
Hipotiroidi grubuna 1 mg/denek gün oral gavaj (o.g) Propitiyourasil ve Hipertiroidi grubuna 50µg/denek/gün o.g 
Levotiroksin uygulaması yapıldı. Katımdan 5 gün önce ilaç uygulamalarına başlandı ve 5. Gün denekler erkek 
sıçanlar ile katıma alındı. Ertesi gün erkek sıçanlardan ayrılan denekler gebe kabul edildi. Gebeliğin 19. gününe 
kadar uygulamalara devam edildi ve 19. Günde sezaryen ile göbek kordonları alındı. Histolojik 
incelemeler(Hematoksilen&Eozin) ve VEGF ve Kaspaz-3 immün boyamaları yapıldı. ELISA ile serum fT4 miktarları 
ölçüldü. 
Bulgular: H&E boyama ile hipertiroidi grubunda göbek kordonu damarları çevresindeki bağ dokuda ayrılmalar, 
Hipotiroidi grubunda ise damar epitelinde dökülmeler olduğu gözlendi. VEGF immünreaktivitesinin hipertiroidi ve 
hipotiroidi gruplarında kontrol grubuna kıyasla artış gösterdiği görüldü. Kaspaz-3 immünreaktivitesinde gruplar 
arasında önemli farklılıklar gözlenmedi. Deneklerden ilk alınan kan değerleri bazal değer kabul edildi ve 
hipotiroidi grubunda serumdaki fT4 değerleri azalma, hipertiroidi grubunda ise artış gösterdi.  
Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar gebelikte gözlenen hipertiroidi ve hipotiroidi durumlarının göbek kordonu yapısını 
anlamlı olarak etkilemediği, fetüste gözlenen gelişim geriliklerinin plasentada oluşan yapısal bozulmalara bağlı 
olabileceğini düşündürmüştür.  
Anahtar Sözcükler: Göbek kordonu, hipotiroidi, hipertiroidi, VEGF 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

İNF2014 
PNÖMOKOK HASTALIĞI RİSKİ TAŞIYAN ERİŞKİNLERDE HASTANEYE YATIŞ AŞILAMA 
İÇİN FIRSAT OLABİLİR Mİ? 

R. Barış TOSUN1, Rezan KÜÇÜK1, Öyküm ÖZALP1, Belgin E. MİSİ1, Azad ERBAĞA1, Sema ALP- ÇAVUŞ2 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 İNF2014 ÖÇM Grubu Öğrencisi, İzmir 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir 
 
Giriş: Streptococcus pneumoniae, pnömoni, menenjit, bakteriyemi gibi ölümle sonuçlanabilen tablolara yol 
açmaktadır. Pnömokok aşıları, risk altındaki bireylere uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından aile 
hekimlikleri ve hastanelere sağlanmaktadır. Erişkin yaş grubuna ulaşmak güç olduğundan aşılanma oranları 
düşüktür. Bu çalışmada, özellikle kronik hastalıkların izlendiği çeşitli kliniklerde yatan hastalar içinde pnömokokkal 
hastalık açısından risk faktörü taşıyan bireylerin oranının belirlenmesi ve bu yatışın pnömokok aşılaması için bir 
fırsat olup olmayacağının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç-Yöntem: Bu kesitsel tanımlayıcı çalışmanın popülasyonunu, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ile İç Hastalıkları (Endokrinoloji, Gastroenteroloji, 
Nefroloji, Romatoloji, Genel Dahiliye) kliniklerinde yatan hastalar oluşturmaktadır. Etik kurul onayı (DEU GOA-
3895-2018/08-27) alındıktan sonra her gün için üçer klinik belirlenerek toplam üç gün süren (28-29.05.2018 ve 
22.06.2018) nokta prevalans çalışması yürütülmüştür. Yazılı onamları alınan hastalara pnömokok aşıları 
konusunda bilgi verilerek yüz yüze anket uygulanmıştır. Anket, demografik verileri (yaş, cinsiyet, yattığı bölüm, 
yatış nedeni), risk oluşturan hastalıkları (KOAH, kalp yetmezliği, siroz, diyabetes mellitus, malignite, organ nakli, 
kortizon kullanımı, splenektomi), pnömokok aşılaması için fırsat oluşturan durumların varlığını (son bir yıl içinde 
aile hekimi, poliklinik başvurusu, hastanede yatış), bu başvurularda aşı önerisi yapılıp yapılmadığını ve pnömokok 
aşılanma durumunu değerlendiren sorulardan oluşturulmuştur. Veriler SPSS 22 IBM programına kayıt edilerek 
değerlendirilmiştir. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında χ2 testi ve Fisher’in kesin χ2 testi kullanılmıştır. 
İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 
Bulgular: Çalışma günlerinde yatan 156 hastanın 101 (%64.7)’si ile görüşüldü. Pnömokokkal hastalık bakımından 
96 (%95)’i en az bir risk faktörü taşıyordu. Risk grubunda yer alanların yaş ortalaması 64.92±14.22, %60.4’ü 
kadındı. Altmış dokuzu (%71.9) aşı olmadığını, 9 (%9.4)’u hatırlamadığını, 18 (%18.8)’i aşı yapıldığını bildirdi. 
Bölümlere göre aşılanma oranları arasında fark saptanmadı (p=0.227). Hastaların 89 (%92.7)’si son bir yıl içinde 
sağlık kuruluşuna başvurmuştu. Sağlık kuruluşuna başvuru ile pnömokok aşısı yaptırma arasında ilişki saptanmadı 
(p=0.422). Sadece 19 (%19.8) hasta herhangi bir kurumda aşı önerisi almıştı. Aşı önerisi alma ile aşı yapılması 
arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.001) (Tablo 1). 
Sonuç: Pnömokok hastalığı riski taşıyan bireylerin oranının yüksek bulunması hastanede yatışın aşılanma için 
önemli bir fırsat olduğu düşündürmüştür. Aşıların hastane eczanesinde yer almasının ve ücretsiz uygulanmasının 
sağlanmış olması da önemli bir fırsattır. Bu fırsatları değerlendirmek üzere kurumsal düzenlemeler yapılmalıdır. 
Anahtar kelimeler: Pnömokok aşısı, erişkin, aşı kapsayıcılığı, aşılama fırsatı, risk grubu 
Tablo 1- Hastaların son bir yıl içinde sağlık kurumuna başvuru durumları ve başvuruları sırasında pnömokok aşı 
önerisi almış olmaları ile pnömokok aşılanma durumları arasındaki ilişki  

 Pnömokok Aşılaması 

Var Yok Bilmiyor Toplam p 

Son Bir Yıl İçinde 

Sağlık Kurumuna Başvuru  

Var (%) 18 (20.2) 63 (70.8) 8 (9.0) 89 (100)  

0.422 Yok (%) 0 (0) 6 (85.7) 1(14.3) 7 (100) 

Toplam (%)* 18 (18.8) 69 (71.9) 9 (9.4) 96 (100) 

      

 

Sağlık Kurumunda Pnömokok Aşı 

Önerisi 

Var (%) 15 (78.9)  3 (15.8) 1 (5.3) 19 (100)  

<0.001 Yok (%)   3 (4.1) 64 (87.7) 6 (8.2) 73 (100) 

Hatırlamıyor (%)   0 (0) 2 (50) 2 (50)  4 (100) 

Toplam (%)* 18 (18.8) 69 (71.9) 9 (9.4) 96 (100) 

* Sütün yüzdesi 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

MİK2035 
SİSTEMİK BAĞ DOKUSU HASTALIKLARINDA OTOANTİKORLAR FLORESAN 
MİKROSKOBU İLE NASIL TANIMLANIYOR? 

Ali AVCI1, Berna YABANCI1, Berkay KURT1, Merve TAMTAMIŞ1, Abdullah ERİM1, İbrahim Halil DİK1, Nazlı GÜRKAN2, 
Yavuz DOĞAN2,  Özlem YILMAZ2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç: Otoimmün bağ dokusu hastalıklarının tanısında saptanan otoantikorlara özgü farklı ANA paternlerinin 
HEp20-10 hücrelerinde ve bu hücrelerin farklı döngülerinde immunofloresan yöntemiyle floresan mikroskobunda 
tanımlanması ve floresan mikroskobu kullanım becerilerinin geliştirilmesiyle üç farklı floresan mikroskobunda 
çalışılarak ANA-IFA paternlerinin dijital görüntülenmesi amaçlandı. 
Gereç-Yöntem: ANA-IFA HEp20-10 (EUROIMMUN, Germany) yöntemiyle eğitim amaçlı hazırlanmış, farklı ANA 
paternlerini içeren EUROIMMUN HEP-2/HEPAR PRIM standart referans ANA-IFA panelleri (HEp20-10 
EUROIMMUN, Germany) kullanıldı. HEp20-10 hücrelerinin farklı yapılarına karşı ortaya çıkan otoantikorlara özgü 
paternler OLYMPUS BX51 civalı, EUROSTAR (EUROIMMUN) ve EUROStar III Plus (EUROIMMUN) led floresan 
mikroskopları kullanılarak 20X ve 40X büyütmede değerlendirildi. ANA paternleri OLYMPUS DP70 ve Luminera 
LU375C-IO dijital kameralarla görüntülendi.  
Bulgular:  ANA-IFA pozitif referans lamları “International Consensus on ANA Patterns-2016” (ICAP) ve “KLIMUD 
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanları için Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi” tanımlamasına ve HEp20-
10 hücreleri ve farklı döngülerine göre paternler homojen, benekli, nükleolar, nükleer noktalı, sentromer, nükleer 
zarf, DFS(Dense Fine Speckled) olarak belirlendi. Ayrıca bu paternlerin klinik tanı ile ilişkileri değerlendirildi. DFS 
paterninin bağ dokusu hastalıkları dışındaki diğer hastalıklarda daha sık gözlendiği, ayırıcı bir kriter olduğu, 
otoimmun hastalıklarla henüz ilişkilendirilememiş ancak bazı hastalarda saptanan aktin, vimentin paternlerin 
yanısıra sitoplazmik ve mitotik paternler de değerlendirilerek en iyi çözünürlülük araştırılarak dijital 
görüntülemeler (EUROPicture programı) kaydedildi.  
Sonuç: ANA testi bağ dokusu hastalıklarının tanısında en sık kullanılan test olmasına karşın lokal ve sistemik bağ 
dokusu hastalıkları dışında sağlıklı bireyler ve diğer hastalık gruplarında da pozitif bulunabilmektedir. Bu 
çalışmada ANA-IFA değerlendirmesinin klinik tanıya katkısı, raporlama ve ANA test istemi algoritması 
değerlendirildi. ANA-IFA paternlerinin HEp20-10 hücrelerinin ve bu hücrelerin farklı döngülerinin 
değerlendirilmesinde led ışık kaynaklı floresan mikroskobu ile en iyi görüntüleme saptandığı kanısına varıldı. 
Anahtar Sözcükler: Antinükleer antikorlar (ANA), IFAT, bağ dokusu hastalıkları 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

FİZ2049 
YÜKSEK FRUKTOZLU YEM İLE BESLENEN SIÇANLARIN ANKSİYETE, DEPRESYON VE 
EMPATİ SEVİYESİNİN ARAŞTIRILMASI 

Aslı Karakılıç1, Cansu Özbek2, Gamze Çömlekçi2, Derya Kurnaz2, Ecemnur Kaya2, Cansu Gümüş2, Mehmet Ates3, 
Oğuz Yüksel4 , Ferda Hoşgörler1, Güven Güvendi1, Sevim Kandiş1, Başar Koç1, Nazan Uysal Harzadın1 
1 Fizyoloji Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
2 Dönem 2 Öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
4 Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi  
 
Giriş; İnsülin hormonunun sekresyonu ve/veya etkisinin azlığı nedeniyle karbonhidrat, protein ve yağ 
metabolizmalarını etkileyerek ortaya çıkan, kronik hiperglisemi ile seyreden, sistemik bir metabolizma hastalığı 
olan diyabetesmellitus dünyada en sık rastlanan endokrin hastalıklardan biridir. Kişide Tip 2 diyabet gelişmeden 
önce glikoza bozulmuş biyolojik yanıt görülmekte, buna insülinin göreceli eksikliği anlamına gelen insülin direnci 
denmektedir. Bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durumu ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak 
ve içselleştirmek olan empati, sosyal canlılar olan memelilerin hayatta kalmalarında ve üremelerinde önemli bir 
beceridir. Toplumları ve tüm insanlığı bir arada tutmak için gerekli olan empati anlayışı, toplumla uyumlu 
yaşamamızda önemli rol oynamaktadır. Empati insan ırkının yaşamını sürdürmesi için de çok önemlidir; empatinin 
bloke olması ile, kişilerarası ve toplum içi tansiyonların arttığı savaş, terör, şiddet, kavga ve çatışma gibi çeşitli 
gerilim formları ortaya çıkmaktadır. Tip 2 Diyabetik ve insülin dirençli kişilerin oksitosin seviyelerinin düşük olduğu 
bilinmektedir. Ancak empatiye etkisi ile ilgili bir veri bulunmamaktadır.Bu çalışmanın amacı insülin dirençli 
sıçanların anksiyete, depresyon ve empati seviyelerinin araştırılmasıdır. 
Yöntem:  Çalışmada 16 adet 3 haftalık outbreddişi sıçanlar kullanıldı. Denekler insülin direnci ve kontrol olarak iki 
gruba ayrılmıştır.Insülin direnci modeli için 8 hafta yüksek fruktozlu yemle beslenmiştir. Kan şekeri 120 mg/dl’ nin 
üzerindeki denekler insülin dirençli olarak kabul edilmiştir. Sonrasında deneklere 12 günlük empati deneyi ve 
sonrasında anksiyete ve depresyon deneyleri uygulanmıştır. Deneklerin anksiyeteleri açık alan testi ve 
yükseltilmiş + labirent testleri ile, depresyon durumları ise Porsolt(zorlu yüzme) testi ile değerlendirildi. 
Sonuç; Çalışmamızda insülin direnci grubunun anksiyete seviyesinin yüksek olduğu (Açık alan test düzeneğinde 
orta alanında ve yükseltilmiş + labirent test düzeneğinin açık kollarında daha az bulundukları), depresif davranış 
gösterdiği (Porsolt deneyinde hareketsizlik seviyesinin daha fazla olduğu) görüldü. Tüm deneklerin 12 günlük 
empati davranışı öğrenme sürecinde kapı açma süresinin giderek kısaldığı gözlendi. İnsülin direnci grubunun 
empati seviyelerinin kontrolden farklı olmadığı, ancak naltrekson enjeksiyonu sonrası daha da iyi olduğu görüldü. 
Bu sonuca göre insülin direncinin opioid yolağını etkilediği söylenebilir. Bu sonuçlar insülin direncinin anksiyete ve 
depresyon seviyesini arttırdığı ancak empatiyi çok fazla değiştirmediğini göstermektedir. Naltrekson yanıtı bu 
etkilerde opioid yolağının etkisi olabileceğine işaret etmektedir. Bu konuda daha ileri çalışmalara, doku düzeyi 
araştırmalarına ihtiyaç bulunmaktadır. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0001 HEKİM MÜZİSYENLER 

Alper ÖZKAYA1, Serhat ÇOBAN1, Hüseyin Alp GÖK1, Bilge ALKAN1, Bengisu BİNBOĞA1, Hümeyra ALPAY1, Mevlüt 
Buğra BAYSAL1, Mustafa GÜVENÇER2 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı 
 
İnsanı biyopsikososyal bir varlık olarak tanımladığımızda, evrensel bir sanat olan hekimlik mesleğinin, ruh dünyası 
ve duyu organlarının birer yansıması olan sanat alanlarıyla ilgisi kaçınılmazdır. Bu kapsamda sanatın pek çok alanı 
içerisinde, meslekleri yanı sıra, bazan da onun önüne geçecek şekilde, kimi zaman besteci, enstrüman icracısı, 
kimi zaman vokal olarak kimi zaman da müziği bir tedavi yöntemi olarak kullanan hekimleri görmemiz 
mümkündür.  
Bu kapsamda, müzisyen hekimlerin tanıtılması, ilgi duyan genç hekim adayları için model oluşturması amacıyla, 
yaşamlarının ve eserlerinin araştırılması ve toplanan bilgiler ışığında bir sunumla paylaşılması hedeflenmiştir. 
Basılı ve dijital kaynaklar taranarak, hekimlik mesleği yanı sıra, besteci, enstrümanı ya da sesi ile müzik icra etmiş, 
21 hekim ve hekimlerden oluşan 3 gruba ulaşılmıştır. Besteleri, eserlerine ait ses ve görüntü kayıtları toplanarak, 
sunumlar hazırlanmış ve sunulmuştur.  
Hazırlanan sunumlar, daha sonra yapılacak farklı etkinliklerde de kullanılabilir. Hem bu konuda ilgili ve meraklı Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin ve hekimlerin farkındalığı sağlanabilir, hem de bu kişilerin tanıtılması gerçekleşebilir.  
Mesleki alan dışında da çok yönlü olmanın, hekim müzisyenlerde olduğu gibi, mesleki başarı yanı sıra, bireysel ve 
toplumsal ilişkilere olumlu yansımaları kaçınılmazdır. 
Anahtar kelimeler: sanat, müzik, hekim 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0003 HBV, HCV ve HDV BULAŞMA YOLLARI ve EPİDEMİYOLOJİK ÖNEMİNİN FARKEDİLMESİ 

Mehmet Furkan ARI2 , Anıl CANBAŞ2 , Mehmet İhsan ÇAÇAN2 , Harun ERDEM2, Kerem EREN2, Abdullah 
ERYAVUZ2 , Rüveyde Kevser GÖRMÜŞ2, Mehmet Serhat GÜNEŞ2, Bora ÖZTABAK2, Ceren YILDIZ2, Ziya 
KURUÜZÜM1 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Anabilim Dalı 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem I ÖÇM Grubu Öğrencileri 
 
GİRİŞ-AMAÇ: Hepatit virüsleri (A, B, C, D, E) kan, vücut sıvıları, feçes ve cinsel yollar ile hızlıca bulaşabilen, 
sonuçları ölüme kadar gidebilen, oldukça tehlikeli virüs türleridir. Hepatit tablosuna sebep olan etkenler ve bulaş 
yolları tıp dünyası tarafından bilinmekle beraber topluma bu bilincin kazandırılması üzerinde durulması gereken 
sosyal bir sorumluluk konusudur. Hepatit virüsleri bulaşma yollarıyla birlikte 7’den 70’e tüm yaş gruplarını ve 
sosyal grupları tehdit etmektedir. Bu bağlamda grubumuzun hedefi sosyal çevremizde olabildiğince çok sayıda 
insana ulaşabilmek ve ‘’Hepatit virüslerinin bulaşma yolları ve epidemiyolojik önemi’’ hakkında bilgi vermek, bu 
şekilde hepatit virüslerinin yayılmasını önlemek amacıyla bulaş yollarına dikkat çekmektir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Grup yönlendirici hocamız Doç. Dr. Ziya Kuruüzüm’ün Dönem IV öğrencilerine sunmuş olduğu 
‘’Akut Viral Hepatit: Korunma ve Aşılanma’’ dersine ÖÇM grubu olarak katılım sağlandı. Çeşitli kaynaklardan 
hepatit virüsleri ve bulaşma yolları hakkında bilgiler edinildi. Bu bilgiler halk dili düzeyine indirgenerek derlendi, el 
broşürü ve youtube yazılı metni hazırlandı. El broşürleri  Balçova ilçesi başta olmak üzere İzmir ilindeki çeşitli 
berber ve kuaförlere dağıtıldı. Hazırlanan youtube metni canlandırılarak bilgisayar üzerinde düzenlendi ve 
ardından herkesin kolayca ulaşıp izleyebileceği youtube video platformuna yüklendi. 
(Https://youtu.be/azVdLUlqmfY) 
Bunlara ek olarak hepatit virüslerinden korunmanın ve yayılımının toplumda ne kadar bilindiğini istatistiksel 
olarak görmek ve bu konuda fark yaratmak amaçlı anket düzenlendi. 
BULGULAR: Toplumumuzun bu konuda sağlık örgütleri tarafında yeterince bilinçlendirilmediği ve kendilerinin de 
hepatitten korunma amaçlı gereken önemi vermedikleri gözlendi.  
SONUÇ: Bu çalışmamız sayesinde ulaşabildiğimiz insan sayısınca hepatit ve hepatitten korunma konusunda bilinçli 
birey topluma kazandırılmış oldu. 
Anahtar Sözcükler: Hepatit virüsleri, Karaciğer yangısı, Aşılanma 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0006 İLKYARDIM ÖĞRENMEK İLKOKULDA BAŞLAR! 

Merve Alkoç1, İlerya Balıkoğlu1, Nazmiye Şevval Erhin1, Mehmet Ali Güneş1, Zeynep Koçaslan1, Lara Özdemir1, 
Muhammed Mustafa Türker1, Dilan Tozyılmaz1, Yaşam Gizem Uluman1, Rıdvan Atilla2  
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim dalı 
 
Giriş-Amaç: İlkyardım; ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, sağlık ekipleri gelinceye kadar olay 
yerindeki malzemelerle yapılan ilaçsız müdahalelerdir. Amacımız, İzmir Balçova ilçesindeki ilkokul öğrencilerinde 
ilkyardım uygulamalarının doğru ve bilinçli yapılması ve 112 Acil Yardım telefon numarasının önemi ve gereksiz 
aranmaması konusunda farkındalık oluşturmaktır.  
Gereç-Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 Eğitim Yılı Bahar döneminde Özel Çalışma 
Modülü (ÖÇM) kapsamında Dönem 1 Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir Toplumsal Duyarlılık Projesi yapılması 
planlandı. Bu kapsamda Balçova ilçesindeki tüm devlet ilköğretim okullarında ilkokul öğrencilerine yönelik 45 
dakikalık görsel ve canlandırmalı bir aktivite yapıldı. İçeriğinde “İlkyardımın ne zaman ve nasıl yapılması gerektiği, 
acil durumda kime nasıl haber verileceği, 112’nin ne zaman, hangi durumlarda aranacağına” yönelik ilkokul 
öğrencilerinin anlayacağı seviyede hazırlanmış çizgi filmler ve şarkılar kullanıldı. Kısa film gösterisinin ardından 
“İlkyardım” konulu kısa skeçler yapıldı.  
Bulgular: 2018 yılı Nisan ayında Balçova’da beş ilkokula altı ziyaret yapıldı ve toplam 1.136 öğrenciye ulaşıldı. 
(Tablo 1.) 

 Ziyaret Tarihi Katılan
Öğrenci 
sayısı, (%) 

Sınıflar ve toplam 
mevcutları 

Asil Nadir İlkokulu 13 ve 19 nisan 2018 423 (%84) Tüm sınıflar (502) 

80.Yıl Orhangazi İlkokulu 16 nisan 2018 330 (%62) Tüm sınıflar (524) 

Başöğretmen Atatürk İlkokulu 17 nisan 2018 63 (%70) Sadece 1. Sınıflar (90) 

Sacide Ayaz İlkokulu   20 nisan 2018 49 (%47) Tüm sınıflar (103) 

Ertuğrul Gazi İlkokulu   26 nisan 2018 271 (%53) Tüm sınıflar (510) 

Vali Kutlu Aktaş İlkokulu - - Kabul etmedi 

Toplam  6 ziyaret 1136 (%65) 1729 

 
 
Sonuçlar: İlköğretim öğrencilerinin seviyesine yönelik eğitimlerimiz amacına ulaştı. Burada göreceğiniz karekodları 
cep telefonunuzun kamerasına okuttuğunuzda sonuçların görsel detaylarına da ulaşabilirsiniz.  
Anahtar sözcükler: İlkyardım, ilkokul, eğitim, 112 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0007 MÜZİK, RUHUN HEM GIDASI HEM DE İLACIDIR! 

Abdulkadir Barutçuoğlu1, Ali Aktuğ1, Ali Kerem Karabostan1, Amenh Hıdar1, Aytaj Hidayetzade1, Beste Yıldırım1, 
Birkan Hallaç1, Çağla Karataş1, Çağlar Çolak1, Fırat Baran Çelikdağ1, Güleycan Kuşcu1, İhsan Görkem Yıldırım1, 
Mahsun Akkurt1, Muhammed Enes Yavuz1, Murat Miğfer1, Nurullah Yürek1, Ömer Duruk1, Ömer Sancar1, 
Ruken Koşuncu1, Serhat Şahin1, Süleyman Dinar1, Yusuf Ozan Akın1, Rıdvan Atilla2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim dalı 
 
Giriş-Amaç: Hastanelerde gürültünün iletişime olumsuz etkisi, kişisel yeteneksizlikle, elverişsiz durumların ortaya 
çıkmasıyla ve davranış bozuklukların oluşmasıyla sonuçlanır. Sesin en güzel şekli ise müzik ile dile gelir. Amacımız, 
hastanemiz alanlarında canlı müzik icra ederek sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarının stres, kaygı, korku ve 
depresyonlarını azaltmaktır.   
Gereç-Yöntem:  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017-2018 Eğitim Yılı Bahar döneminde Özel Çalışma 
Modülü (ÖÇM) kapsamında Dönem 1 Tıp Fakültesi öğrencileri ile “Müzik, Ruhun Hem Gıdası Hem de İlacıdır!” 
başlıklı bir Toplumsal Duyarlılık Projesi yapılması planlandı. Bu kapsamda hastanemiz ortak alanlarında (açık 
alanlar, poliklinikler girişi, yemekhane girişleri, bekleme salonlarında, asansör önleri vb.) farklı zaman dilimlerinde 
müzisyenler canlı performans ile farklı türlerde müzikler icra ettiler. Etkinlik sırasında da anket soruları ile 
dinleyicilerin beğenileri ölçüldü. 
Bulgular: Canlı müzik icra edilen alanlar, tarih ve müzisyenler tabloda verildi (Tablo 1). Bunlara ilave olarak 
planlanan 7 Mayıs ve 16 Mayıs etkinlikleri ise DEÜ eski rektörü Prof. Dr. Namık Çevik’in ani ölümü sonrasında 
merhuma duyulan saygı nedeniyle yapılamadı. Anket sorularına yanıt veren 61 kişinin 33’ü (%56) hastane içinde 
müzik yayını isterken, pop müziği, klasik müzik ve halk müziği tercihleri birbirine yakın oranlarda idi (sırasıyla, % 
36, % 33 ve % 30) (Tablo 2). Hasta ve hasta yakınlarının çoğunluğu müzik dinlemek istemediklerini belirtiler 
(sırasıyla, % 65 ve % 55). Hastalar ve sağlık personeli en fazla pop müziği tercih ederken, hasta yakınları ise en 
fazla halk müziği dinlemek istediler (sırasıyla % 59, % 41 ve %50).   
Sonuçlar: Toplam üç farklı alan ve zamanda canlı müzik performansı gerçekleştirildi. Alanlarda yapılan anket 
çalışmasında hasta ve hasta yakınları çoğunluğu hastane içinde müzik dinlemek istemediklerini ifade ederken, 
sağlık personelini çoğunluğu pop ve klasik müzik türlerini dinleme istediğini belirti. Hasta ve hasta yakınlarının 
duymayacağı çalışma alanlarında sağlık personeli için müzik yayını yapılabilir.     
Anahtar Kelimeler: hastane, müzik, gürültü, sağlık 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0009 SAĞLIK KAMPÜSÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ ÇÖZÜMLER 

Melis Artukoğlu1, Fırat Eskici1, Barış Gökkoruk1, Metehan Güzelkaya1, Sena Kaplan1, Şafak Kara1, Berna Karakaya1, 
Süleyman Menteş1, Mertcan Sevindik1, Zekiye Selin Şentürk1 Neşe Çolak Oray2 
1* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri (soyadı alfabesine göre yazıldı) 
2* Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Üyesi 
 
Giriş: Fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik ve bilimsel ilkeler 
çerçevesinde bir yaşam ortamı haline getirmek için sürdürülebilir ekolojik çözümler üretmek gereklidir. 
Betonlaşmanın her geçen gün arttığı dünyamızda, bitki örtüsünü korumak ve daha yeşil bir çevreye sahip olmak 
tüm bireylerin bir görevidir.  Dünyayı değiştirebilmek için önce kendimizi ve çevremizi değiştirmeliyiz. 
Amaç: Çalışmamızın birincil amacı Dokuz Eylül Üniversitesi sağlık kampüsünde peyzaj düzenleme ihtiyacı olan 
alanların belirlenmesi, bu alanların raporlanması, çözüm önerileri oluşturulması ve hazırlanan raporun tıp 
fakültesi dekanlığı, başhekimlik ve rektörlük sağlık kültür ve spor birimine sunulmasıdır. 
Çalışmamızın ikincil amacı ise tıp fakültesi öğrencilerinin yaşadıkları çevrenin sorunlarına duyarlı, sorunların 
çözümünde aktif rol alan, ekolojik bakış açısına sahip bireyler olmalarına katkı sağlamaktır. 
Gereç-Yöntem; İlk önce proje grubu olarak tıp fakültesi ve çevresindeki alanları belirledik ve gezi takvimi 
oluşturduk. Gezilerde peyzaj düzenleme ihtiyacı olan yerlerin fotoğrafını çektik. Çevre konusunda farkındalık 
kazandık ve kampüsümüzü güzelleştirmek için neler yapılabileceği hakkında beyin fırtınası yaptık. Bu alanlara 
getirilebilecek çözüm önerileri için arkadaşlarımızdan, peyzaj mimarlarından, inşaat ve ziraat mühendislerinden 
fikirler aldık. Çevremizden, google ve pinterest gibi internet ortamları üzerinden örnek görseller bulduk. Ayrıca 
çektiğimiz fotoğraflar ve bu alanlar için internetten bulduğumuz çözüm önerisi görsellerinden oluşan bir 
powerpoint proje raporu hazırladık. Oluşturduğumuz raporu dekanımıza sunduk ve birlikte gelecek yıl için yeni 
projeler planladık.  
Tespit ettiğimiz sorunların çözümüne ortak olabilmek için kurucu öğretim üyeleri derslikler binası önündeki alanı 
pilot bölge olarak belirledik. Balçova Belediyesinden sponsorluk bularak belirlenen pilot bölgeye dikmek üzere 
çok sayıda bitki temin ettik. Bu bitkileri dekanımız fakülte sekreterimiz, çevreye duyarlı değerli hocalarımız ve 
arkadaşlarımız ile birlikte törenle diktik. Bitkilerimizin can sularını ve gübrelerini verdik. Büyümelerini dörtgözle 
beklemeye başladık. 
Bu projenin bize kazandırdıkları: 

 Yeni arkadaşlıklar kurduk, birbirimizin farklı yönlerini tanıdık. 

 Çevreye olan duyarlılığımızı arttı. 

 Yaşadığımız yerdeki ufak değişikliklerin iyi veya kötü ne kadar fark yaratabildiğini anladık. 

 Sadece eleştiri yapmak yerine harekete geçerek çözümün bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadık. 

 Fikirlerimizin fakültemiz tarafından değer ve destek görmesi bizi motive etti. 

 Bazılarımız ilk kez fidan dikti. Taşa toprağa dokunduk ve kürek kullanmayı öğrendik. 

 Gelecek yıllarda bu konuda projelere devam etmeye olan isteğimiz arttı. 

 Bu proje sadece burada kalmadı, bizlerde gelecek yıllarda da devam edecek bir farkındalık yarattı. 

 Çevremizi güzelleştirmek ve duyarlı insanlarla birlikte olmak hepimize iyi geldi. 

 Okulumuza kalıcı hatıralar bırakmak ve 6 yıl sonra mezun olurken diktiğimiz fidanların büyümüş olacağını 
düşünmek bizi mutlu etti. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0012 KONUŞMAK SANATTIR 

İclal Sayan
1
, Ali Anıl Öztürk

1
, Ayşenur Aygün

1
, Veysel Burak Bayır

1
, Ömer Bilişik

1
, Emir Can Biçen

1
, Beyza Döndü Cirit

1
, 

Alihaydar Demirdaş
1
, Hamide Burcu Duran

1
, Onur Dicle

1
, Güven Güçlü

1
, Derya Göksu Helvacı

1
, Özge Kaçak

1
, Mert Efe Kurt

1
, 

Ahmet Berk Seven
1
, Hayrettin Selçuk Vurgun

1
, Nilgün Yener

2
 

1
DEÜ Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri  

2
DEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 

 

Giriş-Amaç: Sosyal sorumluluk ÖÇM’sinde insanlar arasındaki iletişimin ne denli önemli olduğunun bilinciyle, 
toplumun sağlık alanını ilgilendiren kesiminde, düzgün bir iletişim kurmanın önemine yönelik bir araştırmak 
yapmayı planladık. Bu amaçla, sağlık alanında çalışanların (hekimler ve yardımcı sağlık personeli) hem kendi 
aralarında hem de onların çevresinde yer alan kişiler arası (sağlık çalışanı aileleri ve hastaları) iletişimi saptamak 
amacıyla ‘etkili bir iletişim ve konuşma dili’ nasıl olmalıdır düşüncesinden yola çıkarak, çeşitli gruplara sorular 
sorduk. Bu çalışmanın sonuçlarını % olarak ve grafiklerle olarak ifade ettik. 
Gereç-Yöntem: Oluşturulan beş ayrı çalışma grubu ile sağlık ortamında karşılaşılabilecek sorular ve sorunlara 
yönelik minik anketler hazırlandı. Hipokrat grubu; hekim ile hasta iletişimini, Simyacı grubu; hekimin hasta yakını 
ile olan iletişimini, Dr. WHO grubu; hekimlerin kendi aralarındaki iletişimi, GözGöz grubu; hekimin sağlık çalışanı 
ile olan iletişimini, İbn-i Sina grubu ise hekimin kendi ailesi ile olan iletişimini araştırdı. Sorulan sorular, tolumun 
tamamını ilgilendiren sağlık konusuna, alınan hizmet, yaklaşım ve memnuniyet derecelerini belirlemeye yönelikti. 
Bu sorular, DEÜ Tıp Fakültesi çevresinde görev yapan hekimlere, sağlık çalışanlarına ve hastaneye gelmiş olan 
hastalara soruldu. Anket uygulanan kişi sayısı ve soru sayısı her grup için faklı idi.  
Bulgular: 1. Hasta- hekim ilişkisinde önemli iletişim sorunları belirlendi. 50 kişiye sorular soruldu. Özellikle 
hastaların kendilerini ifade etmekte zorlandıkları ve hekime ulaşmakta zorluk çektikleri ifade edildi. Hekimlerin ise 
çok kısa sürede çok hasta bakmak zorunda olduklarını, anket uyguladığımız bazı hekimlerin ise hastalar tarafından 
şiddete maruz kalmış oldukları saptandı. 2. Hasta yakınlarının %32’sinin hekimlerin anlaşılır bir dil kullanmadığını, 
hasta yakınlarının  %68’inin ise hekimlerin anlaşılır bir dille tatmin edici bir açıklama yapmalarından memnun 
oldukları belirlendi. Sorularına etkin bir yanıt alamayan hasta yakınlarının %70’i ise kendilerini önemsiz 
hissettiklerini belittiler. 3. Hekimler arası iletişimde, 28 hekime 11 soruluk bir anket uygulandı; hekimlerin büyük 
çoğunluğunun kendi aralarında kullandıkları dili başka kişilerle kullanmamaya çalıştıklarını ve yaşadıkları yoğun 
tempoya rağmen çalışma ortamlarında birbirlerine anlayışlı davrandıklarını belirttiler. 4. Sağlık çalışanlarının 
hekimlerle olan iletişiminde, sağlık çalışanlarının %54’ü aralarında mesafeli bir iletişim olmasını istediklerini, 
%17’si ise bu iletişim sürecinde hekimlerin özel yaşantılarındaki sorunların iş yaşamına yansıdığını belirttiler. 
Hekimlerin %78’i, sağlık çalışanları ile iletişimlerinde samimi olduklarını, %38’inin iş ortamı dışında da sağlık 
çalışanları ile iletişim halinde olduklarını ifade ettiler. 5. Hekimlerin aileleri ile iletişimlerine yönelik 30 hekime 
sorular soruldu. Hekimlerin %27’sinin, sağlıkları konusunda ailelerinden ve yakın çevrelerinden gelen yoğun talep 
ve sorulardan rahatsızlık duyduklarını, %62’sinin hekimlik dışında bir meslek sahibi olmaları halinde aileleri ile 
daha etkili bir iletişim kurabileceklerini söylediler. Hekimlerin %70’i ise eşlerine ve çocuklarına yeterli kaliteli bir 
vakit ayıramadıklarını belirttiler. 
Sonuç: Hekimlerin etkileşim halinde oldukları çevreler ile olan iletişimlerinde, karşılıklı anlayış ve kendini düzgün 
ifade etme biçiminin yani etkin bir iletişim dili kullanmanın önemli olduğunu saptadık. Özellikle de günümüzde, 
hekimlerin ve sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları şiddet olaylarının üzüntü verici boyutlara ulaşmış olduğu 
gerçeği, bize toplumuzda etkili bir iletişim eksikliği olduğunu gösteriyor. Bizim sorularımızın muhatabı daha büyük 
bir çoğunlukla hekimler oldu. Bu durumda, öncelikle iğneyi kendimize batırmış olduk. Onların da hekime ve sağlık 
çalışanına olan yaklaşımında olan eksik ve yanlış yapılan konulara yönelik, incitici olmayan doğru soruları 
sorabilseydik, belki de farkındalık yaratabilecek konuların ortaya çıkmasına sebep olabilecektik. Çok boyutlu olan 
böyle bir konuyu beş gruba ayırarak incelemenin çok da yeterli olmadığını anlamış olduk. Kalabalık bir grup 
çalışması gerçekleştirdik. Bundan sonraki çalışmalarda, konunun daha derin ve enine boyuna  araştırılması ve 
tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. 
‘İnsanlar konuşa konuşa…’ 
 



XII. ÖÇM Sempozyumu – 26 Eylül 2018 İzmir 

41 
 

 

 

KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0013 ÇÖPÜN ÖYKÜSÜ: ATIKLARIN AYRIŞTIRILMASI VE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ  

Barış Selek1, Berke Karagömlek1, Serkan Olam1, Ozan Mahmut Çözgen1, Murat Can Demir1, Dudu Nur Gökçe1, 
Hamza Ekin1, Muhammed Burak Sağlam1, Semih Babacan1, İsmail Beşbaş1, Onur Gençoğlu1,  Murat Aysin2, Hatice 
Şimşek Keskin2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ÖÇM Grubu Öğrencileri   
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç: Dünya nüfusunun ve dolayısıyla tüketimin artması, kullanılabilir kaynakların azalmasına ve çevre 
kirliliğine neden olmaktadır. Katı atıkların toplanması, uygun yöntemlerle yeniden değerlendirilmesi çevre 
kirliliğinin önlenmesi ve toplum sağlığının korunabilmesi için zorunludur. Çalışmanın amaçları; ÖÇM öğrencilerinin 
ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin atıkların ayrıştırılmasına ilişkin bilgi düzeylerinin ve farkındalıklarının artırılması; 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrencilerin kullandığı alanlarda atıkların ayrıştırılmasına ilişkin durum 
tespitinin yapılması, gereksinimlerin belirlenmesidir. 
Gereç-Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan sosyal sorumluluk çalışması 11 ÖÇM öğrencisini 
ve bu öğrencilerin iletişimde olduğu Tıp Fakültesi öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışmanın amaçlarına yönelik; 

- ÖÇM öğrencilerine sunumlar ve video gösterimleri yapılmıştır. Sunumlar öncesinde ÖÇM öğrencileri 
literatür taraması yapmıştır.  

- Photo-voice yöntemi ile öğrencilerin kullandığı alanlarda fotoğraflar çekilmiş, tartışılmıştır.  
- ÖÇM öğrencilerinin çevrelerindeki öğrencilerin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmasına ilişkin akran 

eğitimi modeli kullanılmıştır. Bu amaçla ayrıca 2018-2019 yılında bir Çarşamba Etkinliği için başvuru 
yapılmıştır.  

Çalışmanın sonunda ÖÇM öğrencileri ile elde ettikleri deneyimlerini belirleyebilmek için odak grup görüşmesi 
yapılmış; kendilerini çalışma başında ve sonundaki konuya ilişkin durumlarını 10 puan üzerinden 
değerlendirmeleri istenmiştir.  
Bulgular: Öğrencilerin bilgi ve farkındalık düzeylerine ilişkin kendilerine verdikleri ortalama puanlar ÖÇM’ye 
başlarken 3.65±1.10; bitirirken 7.25±0.75’tir, bu fark anlamlıdır (p=0.004). Odak grup görüşmesinde tüm 
öğrencilerin ve kurum çalışanlarının farkındalığının artırılması ve kurumun geri dönüşüm sistemlerini 
desteklemesi gerekliliği ön plana çıkmıştır. Ayrıştırmaya ilişkin engellerin ilk üçü; ayrıştırmamanın insanların 
kolayına gelmesi/ tembellik; bilgisizlik; ayrıştırma kutularının yaygın ve erişilir olmamasıdır.  
Photo-voice değerlendirmesinde Tıp Fakültesi alanlarında yoğun şekilde geri dönüştürülebilir atığın oluştuğu; bu 
atıkların kaynağında ayrıştırma yapılmadığı;  yeterince geri dönüşüm kutusunun bulunmadığı ve az sayıdaki geri 
dönüşüm kutularının etkin kullanılmadığı tespit edilmiştir.  
Sonuç: ÖÇM öğrencilerinin bilgi ve farkındalık düzeyi artmıştır. Tıp Fakültesi alanlarında atıkların ayrıştırılmasına 
ilişkin çalışma başlatılmalıdır. Hazırlığı yapılan Çarşamba etkinliğinin gerçekleştirilmesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 
bilgi ve farkındalık düzeyini artıracaktır.    
Anahtar sözcükler: atık, geri dönüşüm, ayrıştırma 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0014 DEÜTF ÖĞRENCİLERİNİN WELLNESS FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI 

Furkan Ümit BAL1, Doğuhan ÇİL1, Aliye Buket YILMAZ1, Göksel KARAGÖZ1, Berkay Sait SAĞ1, Yahya ERMAN1, UTKU 
KARAYEL1, Ali Baran BAKIRLI1, Kaan KESER1, Atahan TAMTÜRK1, Tonyukuk YAMAN1, Başak BAYRAM2  
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem I ÖÇM GRUBU 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 
 
GİRİŞ: Stres, anksiyete, burn-out ve depresyonun tıp öğrencileri arasında sık görüldüğü çalışmalarda 
gösterilmiştir.  Yoğun eğitimleri sırasında öğrenciler kendi sağlıkları ve psikolojik iyiliklerini ihmal etmektedir. 
Hastalarına etkin sağlık hizmeti sunabilmeleri için yetiştirilen tıp öğrencilerinin kendi kişisel sağlıkları/iyiliklerinin 
farkına varmaları sağlanmalıdır.  
Son zamanlarda popüler bir konu olan ve birçok ülkede tıp eğitimi müfredatının parçası olan Wellness; ’sağlıklı ve 
tatmin edici yaşamın farkında olmaya, böyle bir yaşam için tercihlerde bulunmaya yönelik dinamik bir değişim, 
son noktası olmayan bir gelişim süreci’ olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), wellness’ı, “Sadece 
hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir 
iyi olma hali” olarak tanımlamaktadır. Biz bu projede Tıp Fakültesi öğrencilerinin, sıkı çalışma temposu içinde 
kendilerini hatırlamalarını, kendi sağlıkları ve mutlulukları için harekete geçmeleri yanında, çevrelerinde 
yaşananların farkına varmalarını sağlamayı hedefledik. 
GEREÇ VE YÖNTEM: Önce grup üyeleri olarak wellness konusunda araştırma yaptık ve bu konuda yazılan 
makaleleri okuduk.  Temel felsefesini öğrendikten sonra yapabileceğimiz etkinlikleri grup olarak tartıştık. 
Planlanan etkinlikler için gereksinimlerimizi belirledikten sonra sponsor bulunması, etkinliklerin planlanması ve 
bunların öğrencilere duyurulması için görev paylaşımı yaptık. Etkinlikler için hazırlanan afişleri dekanlık binalarına 
astık  ve instagram ve twitter’da grup adına oluşturduğumuz sosyal medya hesaplarından duyurduk. Tüm 
etkinliklerin fotoğraflarını da aynı hesaplarla tüm öğrencilerle paylaştık.  
Etkinliklerimiz: 
1. Doğa yürüyüşü etkinliği (01.05.2018) 
Balçova Terapi ormanında 12 km’lik trekking etkinliği Balçova Belediyesi ve Ven Cafe tarafından desteklendi. 
Sabah 09’da başlayan yürüyüşümüz 13.00’a kadar devam etti. 1,3 ve 6. sınıf öğrencilerinin katıldığı etkinlikte 
sandviç, içecek ve su sponsorlar tarafından temin edildi 
2. ‘Wing for Life World Run’ koşusuna katılım (06.05.2018 
 Omurilik felciler için yapılan bu koşu için organizasyonla bağlantıya geçilerek DEÜTF öğrencilerine sponsor 
desteği sağlandı. Böylece k felçlilere destek için aynı anda dünyanın 12 noktasında koşuya gönüllü öğrencilerin 
katılım ücretleri organizasyon tarafından ödendi. Bu koşuda koşamayanlar için koştuk, onlara maddi destek 
sağladık ve hep birlikte böyle güzel bir organizasyonun parçası olduk 
3. Hobi edinme etkinliği (21.05.2018) 
Tıp öğrencilere bir hobi edinmenin ne kadar kolay ve eğlenceli olabildiğini göstermek amacıyla düzenlediğimiz bu 
etkinlikte Dönem 2 öğrencisi Ceren Koyuncu’nun şefliğinde ‘’Anatomik Pasta’’ adında bir atölye gerçekleştirdik . 
Öğrenciler hep birlikte ‘beyin’ şeklinde pasta yaptılar. 
SONUÇ: Üç hafta içerisinde düzenlediğimiz etkinliklerimize katılan tıp fakültesi öğrencilerinin hayatlarına biraz da 
olsa dokunduğumuzu ve bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Okulumuzda bu konuda bir kulüp kurmayı 
ve sonraki yıllarda da benzer etkinlikler yapmayı istiyoruz. Aldığımız geri bildirimlerden biri şöyle; 
‘Etkinlikler yoğun çalışma tempomuzun yanında bizi bayağı rahatlattı eğlendirdi. Arkadaşlarla kaynaşma fırsatı 
bulduk. Hocalarımızın da dediği gibi insan biyopsikososyal bir varlıktır. Her insanın mutlaka sosyal bir yönü 
olmalıdır ve bizim bu şekilde sosyal aktivitelere katılımımızı arttırdığınız için Wellness ekibine teşekkür ederiz. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0015 HER BİTKİ ŞİFALI MI? 

İlyas Gökay HAZIR1, Burak Can HAVALE1, Begüm ŞENGÜL1, Ayşe ERTEN1, Bilgünay İlkin SAFA1, Yiğit Ziya KURAN1, 
Aras DALYAN1, Fatih BALBAN1, Ece ÖZCAN1, Bahar ERYILMAZ1, Yavuz Selim KOÇ1, Osman Burak KEÇELİOĞLU1, 
Özge AKYAŞAR2, Hülya GÜVEN.2  
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dönem I  ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi,  Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  
 
Giriş: Tedavi amacıyla doğadaki bitkileri kullanmak çok eski ve hala değişmeyen bir gelenektir. Hastaların bitkisel 
ürünleri tercih sebepleri; ilaçlara göre daha doğal olduğu düşüncesi, yan etkinin daha az olduğunun düşünülmesi, 
ulaşılabilirliğinin daha kolay olması ve daha ucuz olması şeklinde sıralanabilir. Ancak alınan ürünün güvenliliği ve 
saflığı bilinmediğinden istenmeyen etkilere yol açması da olasıdır.  
Amaç: Çalışmamızda DEÜ Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencileri olarak kendimizi tanıttıktan sonra İzmir’de yer alan 
aktarları ziyaret ederek, aktarlara alışveriş yapmaya gelen insanların kullanmak istedikleri bitkilerin neler 
olduğunu öğrenmeyi ve bu bitkilerin zararlarını araştırarak elde ettiğimiz bilgileri vatandaşlarla paylaşmayı 
hedefledik.  
Yöntem: Araştırmamızda, İzmir’de bulunan 30 aktar ziyaret edildi. Bize bilgi vermeyi kabul eden 25 aktardan satış 
yaptıkları bitki/ bitkisel ürünler ile ilgili bilgi alındı. .Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans 
salonunda düzenlenen “1. Topluma Açık Sağlık Kongresi için bilgilendirici broşür ve poster ve sunum hazırlayarak 
kongre katılımcılarıyla paylaşıldı. 
Bulgular: Görüştüğümüz aktarların hepsinde en çok satılan bitki ya da bitkisel ürünlerin,  zencefil, ıhlamur, kış 
çayı, zerdeçal, yeşil çay, kiraz sapı, çörek otu, cinsel güç arttırıcı macun (epimedyumlu macun, mesir macunu, arı 
sütü, bal, polen karışımı vb.), papatya, adaçayı, melisa, kuşburnu, rezene, karanfil, kekik, tarçın, karabiber, lavanta 
olduğu saptandı.  Ayrıca, 17 aktarda kantaron, 9 aktarda moringa ve 8 aktarda keten tohumu, bir aktarda da acı 
kavun bulunduğu görüldü.  Aldığımız bilgilere göre kadınların en çok bitki/bitkisel ürün satın alma nedenlerinin; 
kilo verme, saç bakımı, soğuk algınlığı, cilt bakımı ve yemekler için baharat alışverişi iken; erkeklerin satın alma 
nedenlerinin ise halsizlik, cinsel güç arttırma ve kelliğe çözüm arama olduğu öğrenildi.  
Sonuç: Aktarlarda yaptığımız incelemeler sonucunda satın alınan bitki/bitkisel ürünler ile ilgili olarak yapılan 
literatür taramasında, bitkilerin masum olmadığı, zararlı etki oluşturabildikleri ortaya çıktı. Bu nedenle kongeye 
katılan halktan kişilere, bitkilerin de aynı ilaçlar gibi rastgele kullanılmaması gerektiği ve yanlış kullanıldıklarında 
ciddi sonuçlar doğurabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca  toplumun bilinç düzeyini arttırmaya 
yönelik çalışmaların yapılması gerekli olduğu da ortaya çıkmıştır.  
Anahtar Sözcükler: Tıp Fakültesi, ÖÇM, Bitkisel ürün, bitki kullanımı 

 
“1. Topluma Açık Sağlık Kongresi, 3 -4 Mayıs 2018 DEÜ, Tıp Fak.” de poster ve sözlü sunum olarak sunulmuştur. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0016 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GENEL SAĞLIK VE MUTLULUK İLE İLİŞKİLİ ETMENLER 

Uğurcan TAŞDEMİR1,  Muhammed Çağrı SÖZER1, Ezgisu AYDIN1,  Ayça COŞKUN1, Anıl Can UÇAR1, Cem YÜKSEL1, 
Ecir Muhammed GÜNAL1, Seçil DİK1, Süleyman Berk PARLAK1, Berkay SANAĞ1, Murat ÇİNİ1, Semih KÜÇÜKGÜÇLÜ2, 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem I ÖÇM Grubu Öğrencileri    

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı                    
 
Giriş-Amaç: Bu çalışmanın amacı; Tıp fakültelerinde 2017-2018 öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıfta okuyan 
öğrencilerin yaşam kalitelerini ve bunu etkileyen etmenleri belirlemek, öğrencilerin yaşam kalitelerini arttırmak 
için öneriler sunmaktır. 
Gereç-Yöntem:  
2.1. Araştırma Modeli  
Araştırma, anket yöntemi ile bilgi tarama modelindedir, 
2.2 Çalışma Grubu  
DEÜ Tıp Fakültesi’nde 2017-2018 öğretim yılında okumakta olan 209 öğrenci. 101’ini  
( %48,3) kadın 108’ini ( %51,7) erkek öğrenciler oluşturmaktadır.   
2.3 Veri Toplama Aracı   
Veri anket aracılığıyla toplanmış, SPSS Statistics 22.0 programı aracılığıyla çözümlenmiştir.  
Bulgular: Kadınların %57,4'ünün genel sağlıklarının iyi ya da çok iyi; erkeklerin ise %52,8'inin genel sağlıklarının 
iyi/çok iyi olduğu saptanmıştır. 
Cinsiyeti, kalınan yer, sağlıklarına ne kadar dikkat ettikleri, kötü alışkanlıklarının olup olmaması, sosyal aktivitelere 
gösterdikleri katılım miktarları, düzenli uyuyup uyumadıkları ve anne babalarının durumu gibi değişkenlerin ne 
genel sağlığa ne de genel mutluluğa anlamlı bir etkileri olduğu saptanmamıştır. Genel mutluluk için ise bu 
değişkenlerin dışında okuduğu bölüme memnuniyet, düzenli spor yapıp yapmamaları, düzenli kitap okuyup 
okumama durumları gibi değişkenler de anlamsızdır.  
Sonuçlar: Kalınan yerin yaşam kalitesine etkisi araştırıldığında %12,4'ü kaldığı yerin yaşam kalitesini çok iyi 
etkilediğini; %31,1'i iyi etkilediğini; %31,6'sı orta etkilediğini; %18,7'si kötü etkilediğini; %6,2'si çok kötü 
etkilediğini söylüyor. Genel sağlığının değerlendirilmesi istendiğinde %44,5'lik büyük bir kısmı iyi olduğunu; 
%10,5'lik kısmı çok iyi olduğunu; %27,8'lik kısmı orta olduğunu; %14,4'lük kısmı kötü olduğunu; %2,9'luk kısmı ise 
çok kötü olduğunu söylüyor. 209 kişinin %41,6'sı enerjik, %45'i sakin; %52,6'sı mutlu; %42,1'i huzurlu; %42,1'i 
rahat; %46,9'u umutlu; %30,1'i sinirli; %34'ü yalnız; %47,4'ü karamsar; %62,7'si yorgun hissediyor.  
Anahtar Sözcükler: Yaşam kalitesi, sağlıklı yaşam, hayattan memnuniyet, tıp fakültesi öğrencisi 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0017 FİDANLAR ÇINARLARLA BULUŞUYOR 

Ayça GÜLER, Sevdenur YÜCESOY, Berk ÖZKÖK, Yiğit ALIŞKAN, Ali Emre ALTUNAY, Alper Kağan ATEŞ, Ali Berk 
HAMZAOĞLU, Köksal Fatih KAHRAMAN, Umut Fırat YALDIZ, Volkan HANCI, Leyla İYİLİKÇİ 
 
Amaç: "Çınar" olarak nitelendirdiğimiz işinin ustası emekli hekimleri, "fidan" olarak nitelendirdiğimiz henüz yolun 
başındaki tıp öğrencileri ile buluşturmak ve birçok meslekte olduğu gibi usta-çırak bağı kurmak 
Neler Yaptık? 
İlk aşamada Tıp Fakültesi Dönem 1 öğrencilerine "Hekimlik 5 anahtar kelimeyle sizin için ne anlam ifade ediyor?" 
sorusunu sorduk. Okulumuzda belirlediğimiz yaşın üstündeki hocalarımıza da yine aynı "Hekimlik 5 anahtar 
kelimeyle sizin için ne anlam ifade ediyor?" ve "Şansınız olsaydı tekrar hekimlik mesleğini seçer miydiniz? 
sorusunu sorduk ve gelen cevapları birbiriyle karşılaştırdık 

 
 
Çınarlarla Buluştuk 
Okulumuz dekanlığının katkılarıyla 17 Mayıs 2018 günü Derslikler Grubu'nda okulumuzda emekli olmuş değerli 
hocalarımız olan; Prof.Dr.Ayşen Baykara, Prof.Dr.Emek Özen, Prof.Dr.Zeliha Tunca, Prof.Dr.Sedat Tolgay, 
Prof.Dr.Kerim Ceryan, Prof.Dr.Mehmet Tunca, Prof.Dr.Mehmet Ergin, Prof.Dr.Osman Karaoğlan ile buluştuk ve 
onlara merak ettiğimiz sorularımızı sorduk. Hekimlik gibi usta-çırak ilişkisinin son derece önemli olduğu bir 
meslekte kendilerinin çeşitli mesleki deneyim ve anılarını dinledik, tecrübelerinden yararlandık.  
Sonuç ve Öneriler; Sosyal sorumluluk projemizde Tıp fakültemizden emekli hocalarımız ile, Tıp fakültemize yeni 
katılmış "fidan" olarak nitelendirdiğimiz henüz yolun başındaki birinci sınıf tıp öğrencilerinin, bu sosyal sorumluluk 
projesine katılanlarının buluşması sağlanmıştır. Bu tip sosyal sorumluluk projelerinin gelişerek devam etmesi, 
fakültemizin yakın tarihine yönelik bir arşiv oluşturulması, emekli hocalarımızın tümü ile birebir röportajlar 
yapılarak, bir anı-biyografi kitabı oluşturulması, belli bir sıra ile Çarşamba toplantılarına çağırılması ve fakülte 
öğrencilerimizin daha geniş bir kısmı ile söyleşiler yapması, bu şekilde yapılan söyleşilerin kayıt altına alınması ve 
bir video arşiv oluşturulması, sosyal sorumluluk projemiz sırasında olgunlaştırdığımız fikirlerdir. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0018 
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE KLİNİK ARAŞTIRMALARA YÖNELİK FARKINDALIĞI 
ARTTIRMAK 

Emin Savaşlı1, Ramazan Oruç1, Bengisu Abacı1, Mislina Meral1, Rojda Ermanoğlu1, Pınar Marangoz1,  Ayşe 
GELAL2 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
 
3 Mayıs 2018 tarihinde Birinci Topluma Açık Sağlık Kongresi’ne katılım gerçekleştirildi.  
22 Mayıs 2018 tarihinde kantinde, dersliklerde, İnciraltı Öğrenci Yurdu’nda Tıp Fakültesi öğrencilerine ulaşarak 
broşür dağıtıldı, klinik araştırmalar konusunda geleceğin araştırmacı hekimleri olacak öğrencilere kinik 
araştırmalar ile broşürde yazılan bilgiler aktarılarak klinik araştırmalar konusunda farkındalıklarının artırılması 
sağlanmaya çalışıldı. Bastırılmış olan 200 broşür ağırlıklı olarak Dönem 1, 2 ve 3 öğrencilerine dağıtıldı 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0020 ERGENLERDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞI 

Dilşad KAYA¹, Kamil ÖZEL¹, Ali İhsan EKİCİ¹, Yaren Sena HANCI¹, Merve KARAGÜL¹, Baran SARI¹, Yunus Emre 
KEBAPÇI¹, Mustafa KIDIŞ¹, Sinem İNCİ¹, Nejbir AKYOL¹, Kemal AKŞİT¹, Taner GÜVENİR² 
¹Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencileri 
²Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç: Kendine zarar verme davranışı Hakkında bilgilendirici bir video hazırladık. Kendine zarar verme 
davranışının ergenlerde ne için ve ne sıklıkla görüldüğünü araştırdık, görsel anlatımlarla araştırmamızı 
destekledik. 
Gereç-Yöntem: Deliberate Self Harm Behaviour, Anadolu Psikiyatri Dergisi 4, Türkiye Klinikleri Journal Of 
Pychiatry Special Topics 2 gibi kaynaklardaki çeşitli makalelerden yararlanarak topladığımız bilgileri sadeleştirip 
derledik. Tüm bu verilerin yer aldığı bir video çektik. 
Bulgular: Hazırladığımız videonun linki;  
https://drive.google.com/open?id=1wdFNwtjoj0cSScS4_lwxFiMh03PT3THb 
Sonuç: Kendine zarar verme davranışı bir hastalık değil, davranışsal bir problemdir. Bu problemle baş etmeye 
çalışan insanların psikolojik yardım almaları için bir uzmana yönlendirmek gerekir. 
Anahtar Kelimeler: Self – Injurious Behavior, Manuscripts, Adölesan 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0022 YAŞAM ELLERİNİZDE 

Furkan KORKMAZ¹, Esin Sıla POLAT¹, Eren BAYAR¹, Cemil BALIK¹, Kerem RİFAİOĞLU¹, Mehmet 
AYDOĞAN¹, Muhittin AKGÜN¹, Dide BESER¹, Öykü KAHRAMAN¹, Nilsu OLCAR¹, Şeyda Nur 
DOĞRUOĞLU¹, Nevcivan GÜLDAŞ² 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) Tıp Fakültesi Dönem I ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ) Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı (ARLAB) 
 
Giriş-Amaç: Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olma hakkına sahiptir. Hayvanların korunması, 
gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bir hayvan türü olan 
insan, diğer hayvanları yok edemez, onları sömüremez. Bütün hayvanların türüne özgü şartlarda bakılma, 
beslenme, barındırılma ve korunma hakları vardır. Biz de bu bilinçten yola çıkarak dünyada ve ülkemizde 
süregelen hayvan hakları ihlallerine dikkat çekmeyi, bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladık. Farkındalıklar 
en iyi çocuk yaşta oluşturulur düşüncesi ile, çocuk dostlarımızla hayvan haklarını ve bu konuda yapılması 
gerekenleri onların daha iyi anlayabileceği, ilgilerini çekebilen bir şekilde sunum yaparak ve oyun oynayarak 
paylaştık. 
Gereç-Yöntem: Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP’ ın web sayfasından hem görsel, hem de yazılı olarak çok 
yararlandık. Ayrıca hayvan haklarına dikkat çeken afişlerimizi sunum yaptığımız okula götürüp belli noktalara 
asılmasını sağladık. Ek olarak çocukların daha aktif olarak dinlemesi ve sunumumuz esnasında sıkılmaması için 
köpek kostümü kullandık. Öncelikle kendi aramızda küçük gruplar oluşturduk, hayvan hakları ve ihlalleri ile ilgili 
bolca araştırma yaptık. Daha sonra kendi aramızda her bir grup yaptığı araştırmayı sundu. Ardından bu araştırma 
ve çalışmalarımızı birleştirerek bir sunum hazırladık. İnsanları bilinçlendirmenin en etkili yolunun küçük yaşlarda 
verilen eğitimle olacağını düşünerek hazırladığımız bu sunumu TAKEV ilköğretim okulunun 1. ve 2.sınıf 
öğrencilerine sunduk. Bol bol eğlendikleri ve öğrendikleri keyifli zamanlar geçirdik.  
Bulgular: Kullandığımız birçok kozmetik ve temizlik ürünlerinin piyasaya sunulmadan önce hayvanlar 
üzerindeacımasızca denendiğini öğrendik. Yunusların doğal yaşam ortamları olan okyanuslardan koparılıp, küçük 
beton havuzlara hapsedildiğini, “Yunus Parkı” adı verilen bu ortamlarda onların gülümser görünümlü yüz 
ifadelerinin sömürüldüğünü öğrendik. Sirklerde hayvanların yaptıkları, kimilerine göre göze hoş gelen ilginç 
hareketlerin aslında hayvanların doğasına aykırı olduğunu ve onların bunları öğrenmeleri sürecinde büyük 
eziyetlere maruz kaldıklarını öğrendik. İnsanların sevdikleri kişileri mutlu etmek için pet shoplardan satın aldıkları 
hayvanların o kişiler tarafından kısa zaman içinde bakım zorluğu veya hayvanlara karşı duyulan ilgi ve hevesin 
azalması gibi geçersiz sebeplerden dolayı hiç bilmedikleri sokaklara, barınaklara terk edildiklerini ve oralarda 
çoğunun çok kötü koşullarda yaşamlarını kaybettiklerini öğrendik. Hayvanat bahçelerindeki hayvanların 
özgürlüklerinden ve doğalarından koparılıp, küçük alanlarda, doğalarına aykırı bir yaşam tarzına tutsak 
edildiklerini öğrendik. Bütün bunların yanı sıra hayvanları birbirlerine saldırmaya ve birbirlerini öldüresiye 
yaralamaya zorlayarak, “Hayvan dövüşü” denilen insanlık dışı faaliyette hayvan haklarının ihlal edildiğini, üstüne 
üstlük bunun üzerinden insanların bahis açarak haksız kazanç elde ettiklerini öğrendik.  
Sonuç: Çalışmamız, araştırma, öğrenme, grup çalışması ve sunum yapma becerilerimizi güçlendirdi. Aynı zamanda 
miniklerle buluşarak içimizdeki çocuk sevgisini ortaya çıkartmamıza ve yeni nesili bilinçlendirerek geleceğimiz için 
küçükte olsa bir adım atmamıza katkıda bulundu. Sunumumuz sırasında öğrencilerin yüzlerindeki ifadelerden ve 
onlarla oynadığımız minik oyunlardan sunumda hiç sıkılmadıklarını ve hayvan hakları konusunda vermek 
istediğimiz mesajları aldıklarını gözlemledik. Ayrıca sunum yaptığımız okulun öğretmenlerinden sunumunuzun 
çok öğretici ve keyifli olduğu yönünde geri bildirimler aldık. Bu da bize hayvan hakları adına attığımız bu minik 
adımın oldukça etkili olduğunu ve bu konudaki çalışmalara devam edilmesi gerektiğini düşündürdü. 
Anahtar kelimeler : Hayvan hakları, yunus parkı, hayvanat bahçesi, sirk, pet shop, barınak. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0023 
İZMİR’DEKİ ALIŞ-VERİŞ MERKEZLERİNDE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ  UYGULAYABİLEN 
PERSONEL VE OTOMATİK EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR VAR MI? 

Ahmet BARTIK2, Altuğ CAN2, Berk Mahmut POSACI2, Burcu Gizem KOÇ2, Dilan YILMAZ2, Eda Özalp2, Eren YÜCEL2, 
Erkin Can İMRE2, Hüseyin CAN2, Mete Kaan ESKALEN2, Pelin DALKINÇ2, Şule ÖZBİLGİN1, Bahar KUVAKİ1 
1: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., İzmir, Türkiye 
2: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem I Tıp Öğrencisi, İzmir, Türkiye 
 
Giriş: Ani kardiyak arrest her yıl milyonlarca insanın ölüm nedenidir (1). Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri 
birlikte değerlendirildiğinde, her yıl 700,000-800,000 kişinin hastane dışı ani kardiyak arrest (HDKA) nedeniyle 
hayatını kaybettiği bilinmektedir (2,3). Kardiyak arrestlerde ilk müdahale eden kişinin uyguladığı temel yaşam 
desteği (TYD) ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) kullanımı ile hayatta kalma şansını iki kat artar (4). Ayrıca, 
defibrilasyon olmaksızın 12 dakikadan fazla bir süre geçtiyse HDKA'den sağ kalma şansı %5’ten azdır. KPR 
uygulanmaksızın bile bir OED ile şok verilmesinin de HDKA sağkalım oranlarını arttırdığı gösterilmiştir. (11-13).  
Yöntem: İzmir’de büyük Alış-Veriş Merkezleri Çalışanlarında Temel Yaşam Desteği Eğitim Düzeyi ve OED 
mevcudiyetini önceden hazırlanan bir anket ile araştırıldı. AVM’lere gidilerek ilgili kişilere şahsen ulaşılmaya 
çalışıldı ancak bu görüşme sağlanamadı. Bunun üzerine reviri olan AVM’lerde mevcut paramedik ekibi ile 
görüşülerek AVM içinde” ani olarak bir kişinin fenalaşması durumunda izledikleri ve uyguladıkları acil yardım 
sistemi” incelendi. Tüm AVM’lerdeki paramedik ekibi bu konuda gönüllü olarak anketimize katılarak, yüz yüze 
görüşme yöntemi ile sorularımızı yanıtladı.  
Bulgular: İzmir ilinde yaklaşık 10 AVM vardır. Ancak biz bu AVM’lerden 6 tanesine ulaşabildiğimiz için sonuçlarımız 
sadece altı AVM’den elde edilen bilgilerini içermektedir. Bu 6 büyük AVM’de en az 250 en fazla 1110 kişi çalıştığı 
öğrenildi. Çalışan güvenlik personeli sayısı en az 20 en fazla 110 kişi olduğu öğrenildi.  
Sonuç: İzmir’ de OED sadece bir AVM’ de vardır. Aslında belli mesafelerde bulunmasının daha uygun olmasına 
rağmen bu bir merkezde de OED revir odası içinde yer almaktadır. Yani bu halka açık bir OED değildir.  
İlk yardımın gerektiği olaylar ilk 3 sırada konversiyon, düşme ve yanıktır. Sadece 1 kez KPR tanık olan güvenlik 
görevlisi tarafından başlatılmış ve paramedikler tarafından devam edilmiştir. Hem Avrupa Resüsistasyon Derneği 
(ERC) 2015 kılavuzunda hem de ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın ilk yardım yönetmeliğinde TYD içinde OED 
kullanımı yer almaktadır. Bu nedenle ülkemizde de OED’nin özellikle kalabalık alanlarda temin edilerek bu sayının 
artacağı kanısındayız. Bunun için toplumda KPR eğitimi ve farkındalığı artırıcı kampanyalara ağırlık verilerek OED 
mevcudiyeti ve eğitiminin arttırılması gerekmektedir. 

 

 



XII. ÖÇM Sempozyumu – 26 Eylül 2018 İzmir 

50 
 

 

 

KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0024 EVET DERSEN KARANLIKTA DEĞİLİM 

Zeynep Ukba Hifa Çetin1, Melda Demirtaş1, Nazlı Bulut1, Selinay Peltek1, Leyla Yıldız1, İbrahim Fatih Ölmez1, 
Hüseyin Ferat Değer1, Bilge Çetin1, R. Berkay Çetinkaya1, Dilara Gizem Öksüz1, Oktay Başman1, Süleyman Kaynak2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ÖÇM Grubu Öğrencileri;  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı                                 
 
Yürütülmekte olan kornea transplantasyonları ve sonuçları hakkında bireylerin yeterli düzeyde bilgileri yoktur. 
Eğitim, medeni durum, ikamet edilen bölge özellikleri yanında, ölüm sebebi doku bağışı yapmada önemli 
parametrelerdir. Çalışmamızda, korneanın kişilerin yaşamındaki önemi, kornea transplantasyonunun tıbbi, etik ve 
hukuksal boyutlarının değerlendirilmesi ve günümüzde kornea transplantasyonunda gelinen noktaya vurgu 
yapabilmek amaçlanmıştır.  
Araştırmamıza internet üzerinden okuduğumuz haberler, makaleler, çeşitli yazılarla ve  TDİS’te bulunan kornea 
bankaları ve merkezleri gibi bilgilerle katkı yaptık. Aynı zamanda hazırladığımız bir anketi çevremizdeki insanlara 
sunduk ve elde ettiğimiz istatistiksel analizleri çalışmamıza ekledik. Bunun yanı sıra Türkiye Sağlık Bakanlığına 
çalışmamızla ilgili soruları mail attık. Hocamızın da yardımıyla kornea nakli ameliyatlarında gözlemde bulunduk.  
Kornea gözün dış tabakasının en önünde yer alan, şeffaf yapıda ve kubbe şeklinde bir dokudur. Gözün en yüksek 
kırıcılığı kornea tabakasındadır, bu yüzden korneadaki bir bulanıklık veya şekil bozukluğu görmeyi ileri derecede 
bozar. Kornea nakli(keratoplasti), şeffaflığını yitirmiş ya da şekli bozulmuş kornea dokusunun çıkarılarak yerine 
ölüden alınan sağlıklı kornea dokusunun yerleştirilmesi ameliyatıdır.  
Mikroskop altında, yuvarlak özel bir bıçak ile, hastanın bulanık korneasının merkezinden 7,5-8 mm çapında bir 
pencere çıkarılır ve ölüden alınan şeffaf kornea dokusu uygun boyutta kesilerek bu bölgeye dikilir. Eğer hastanın 
kataraktı varsa, kornea nakli sırasında kataraktı da alınabilir. Evet Dersen Karanlıkta Değilim’ ÖÇM grubu olarak; 
çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu bir gruba, organ ve kornea bağışına farkındalık yaratmak 
amacıyla bir anket hazırladık. Sonuçlarını aşağıda görmekteyiz. 

 
Biz de dileriz ki kornea ve diğer tüm organ nakillerine olan önyargılar en kısa zamanda ortadan kalkar, yapılan 
bağışlar gün geçtikçe artar. Kornea nakliyle ilgili bilinçlenmenin, göz bankalarının ve nakil merkezi sayısının gün 
geçtikçe artışı bu konuda olan umutlarımızı güçlendiriyor.  
Anahtar sözcükler: Katarakt, Keratoplasti, Transplantasyon, Astigmat 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0025 STERİLİZASYON 

Doğukan SEVİM1, Rumeysa Canan ÇAKIR1, Serdar EROL1, Sena KARAKAYA1, Mustafa Burak CANBEYLİ1, Tuğçe Nur 
OTAY1, Umur Mert SUNA1, Şeyma YAMACI1, Said İbrahim ZIRAPLI1, Muhammed Said UÇAR1,  Süleyman Kaynak2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 ÖÇM Grubu Öğrencileri;  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
                    
Latince “sterilis” (kısır) kelimesinden türeyip, güncel Türkçe sözlükte “arınırlık” diye kullanılan sterilizasyon, bir 
maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işlemine denir.  Günümüzde 
hafif, orta, ileri derecede diye ayrılmayan sterilizasyonu, bir dizi işlemle kontrol etmek mümkündür. Yalnız buna 
geçmeden, diğer olgulara göre daha yansız ve bilimsel tarihi belgelerden sterilizasyonun özgeçmişi hakkında 
durmak gerekir. 
İlk çağlarda, pişirme kaplarının alevden geçirilmesi, kaynatma gibi yöntemler tarihteki ilk sterilizasyon 
uygulamalarından sayılabilir. Yunan şairi Homeros’un Odysseus’unda(m.ö.800), kahraman eve döndükten sonra 
karısının aşıklarını öldürüp, “Bana biraz kükürt getirin ve ateş yakın da evi tütsüleyeyim.” der.  M.Ö. 450 yıllarında 
Pers İmparatorluğu’nda, çömlek kaplardaki su, kısa sürede fena koktuğu ve tadı bozulduğu için içme suları bakır 
veya gümüş kaplarda saklanırdı. Çok eskiden beri yaraların şarap, sirke ve bal ile temizleniyor olması da kayda 
değer: Sirke, eski Roma’da Celsus tarafından, karın yaralarının temizlenmesinde kullanılan maddelerin en 
önemlisi idi. 
Orta Çağda büyük veba salgınında hastaların giysileri yakılmış, cesetler taşıyanlara temas etmesin diye 3 metrelik 
sırıklarla şehir dışına taşınarak gömülmüştür. Hekimlerin burunlarına geçirilen gagaya, hastalığa neden olan pis 
kokuları süzsün diye esanslar emdirilmiş pamuk doldurulmuştur. 1676’da, yaptığı mikroskoplarla 
mikroorganizmaları ilk gören Anthony van Leeuwenhoek, biber suyu ve sirke eklediğinde onların öldüğünü( 
hareketlerinin kesildiğini) bildirmiştir. Bununla birlikte alevden geçirme ve yakma dışındaki sterilizasyon 
kavramının gelişmesi, mikroorganizmaların bulunup hastalıklarla ilgisinin kurulmasıyla hızlanmıştır. 19. yüzyılda, 
sterilizasyondan farklı olarak dezenfeksiyon ve antisepsinin gelişmesinde bitki hastalıklarının bazı kimyasallarla 
önlenebilmesi ve daha sonra loğusalık hummasının bulaşıcı olduğunun gösterilmesi ve bulaşıcılığın bazı 
kimyasallarla durdurulmasının ispatı rol oynamıştır. Bu gelişmelerde imzası olan A. G. Labarraque(1825), Robert 
Collins(1826), James Simpson(1836), hekimliğinden çok şairliğiyle ünlü Oliver Wendell Holmes(1843) ve 
Semmelweis(1841-1846)’a şükran borçluyuz.  Bu sıralarda cerrahi asepsi de gelişmiştir. 1773’te Gorden, ellerin 
yıkanması ve temiz örtülerin kullanılması gereğini yazmış; 1893’de Schimmelbusch, cerrahlara, bir dakika su ve 
sabunla fırçalamalarını, sonra %80 alkol emdirilmiş steril gaz bezi ile kurulamaların önermiştir. Eldiven 
kullanımının ilk örneği olarak 18. yüzyılda Walbaum’un vajinal tuşede bir koyun çekumundan yaptığı eldiveni 
kullanması verilebilir. 1905’te Lynn Thomas, temiz cerrahide hastayı korumak için keten eldiven, septik cerrahide 
kendini korumak için lastik eldiven, ağzını, burnunu kapatan maske ve kep kullanmıştır.  
Bu tür uygulamaların genelleşmesi o kadar çabuk olmamış, bazılarının kural haline gelmesi 1940-50 yıllarını 
bulmuştur. 
Sonuç olarak sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi tarih boyunca birçok değişime uğrayarak şu an 
bahsedeceğimiz bugünkü halini almıştır. Artık biliyoruz ki mikroorganizmaları kesin olarak öldürmek için alkol, 
oksijenli su, merkürokrom gibi dezenfekte edici özellikteki maddelerden yararlanılır. Morötesi ışınlarının ürettiği 
ozon gazı da çok etkili sterilize edici maddelerdendir. Ayrıca sterilizasyon için etüv( nesneleri yüksek ısıyla 
mikroplardan arındırmakta kullanılan kapalı aygıt) ve otoklav( ameliyatlarda ve laboratuvarda kullanılan her türlü 
araç, gereç ve aygıtları mikropsuzlaştırmakta yararlanılan basınçlı buhar kazanı) adı verilen cihazlar da 
kullanılmaktadır. 
İlk çağlardan beri, hayati öneme sahip olduğu öğrenilen ve bilinen sterilizasyonun eksikliğinde oluşan 
felaketlerden birine değinerek sözümüze son verelim: “Güney Sudan’da okullarda yürütülen aşı kampanyası 
korkunç bir şekilde sonuçlandı. Sterilize edilmemiş iğneyle yapılan kızamık aşısı 15 çocuğun ölümüne yol açtı. 15 
çocuk, aşı sonucu enfeksiyon ve sepsis nedeniyle hayatını kaybetti.”(Posta Gazetesi-2 Haziran 2017) 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

SSP0028 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ TARİHİ: NEREDEN NEREYE … 

Sadık Balkozak1,Ece Özyurt1, Ahmet Yapar1, Eylül Özkan1, Hüseyin Yurteri1, Kaan Bağrul1, Makbule Şengül1, 
Melih Özsu1, Muhammet Fahri Adıgüzel1, Yusuf Üzel1, Süleyman Kaynak2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
 
Giriş-Amaç: Dokuz Eylül Üniversitesi TIP Fakültesi kuruluşu çok sancılı bir süreçtir. Bu sürecin fakülte ile ilişkili olan 
herkesçe tanınması, bilinmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması bu ÖÇM’nin asıl amacını oluşturmaktadır. 
Gereç-Yöntem:  Tıp Fakültesinin kuruluşundan bu yana elde edilmiş görsel doküman fotoğraf ve video kayıtları ile 
yanısıra kuruluş döneminde bu sürece doğrudan tanıklık etmiş öğretim üyelerinden Prof.Dr. İbrahim Astarcıoğlu 
ile yapılan röportaj ana gereçlerimizi oluşturmaktadır. Kullanılan poster ve slayt yöntemleri ile konu pekiştirilerek 
sunum hazırlanmıştır. 
Çalışmanın üstünlükleri: Başöğretmen M. Kemal ATATÜRK’ün ''Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler 
yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Sözünde bahsettiği gibi tarihi hassasiyet ve üniversite tarihimizi bilmek 
güzel işler yapmak için bizlere kuvvet verecektir. Bu kurumda yetişen hekimlerin , kurumlarına ilişkin aidiyet 
duygusu ile gerek kurumlarına ve gerekse kendileri ve arkadaşlarına yönelik değer duyguları artacaktır. 
Çalışmanın kısıtlılıkları: Geçmişte yaşanan olayların doğruluğu açısından, bu olayları ilk ağızdan dinlemek 
gerekmektedir. Üniversite tarihimizi araştırırken de doğru kaynaklara ulaşmak açısından az sayıda insana 
ulaşabildik ve bu yüzden kaynaklarımız kısıtlıydı. Bu konuda daha çok sayıda tanık ve belge derlemek 
gerekmektedir. 
Çıktıları/Sonuç: “ “0” dan “1” e alınan yol, “1” den “1000” e alınan yola eşittir.” Sözü fakültemizin kuruluşuyla ilgili 
özet niteliğindedir. Büyük zorluklarla kurulan fakültemiz günümüzde de aktif ve başarılı bir şekilde faaliyetlerine 
devam etmektedir ve örneğin TUS sınavlarında ilk 10 içindedir ve gerek hizmet ve gerekse yayın kapasitesi 
bakımından da ülkemizin önde gelen kurumlarından birisidir. 
Anahtar Kelimeler: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, zorluklar, kuruluş, emek, tarih. 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

BTB2008 BİYOİSTATİSTİKTEN BİYOİNFORMATİĞE 

Bayram Kapukaya1, Ceren Pehlivan1, Deniz Oral1, Faruk Güler1, Gökçe Softaoğlu1, Gizem Yazar1, Medine Aydın1, 
Melisa Urunga1, Nevbahar Genç1, Safa Tanrıöver1, Yiğit Taşkan1, Yusuf Kondil1, Yusuf Özcan1, Zahit Eren Güldür1, 
Zübeyir Şahin1, Beste Uncu2, Asım Leblebici2, Yasemin Baskın3,4,5 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Dönem 2 Öğrencileri 
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Translasyonel Onkoloji Programı 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı 
4 Dokuz eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bileşim Anabilim Dalı 
5 Dokuz eylül Üniversitesi, Bireye Özgü Tıp Ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama Ve Araştırma Merkezi, İzmir 
 
Giriş - Amaç: İstatistik, tıbbi bilimler için vazgeçilmez bir alandır. Sağlık alanında çalışma yapanlar istatistik bilimini 
sıklıkla ihtiyaç duymaktadır. Hekimler kendileri bir çalışma yapmasada yayınlanmış olan araştırmaları 
anlayabilmek için istatistik bilmeleri şarttır. Biyoistatistiğin önde gelenlerinden olarak kabul edilen İngiliz bilim 
adamı Sir Francis Galton (1822-1911) ve Karl Pearson(1857-1936)’ın çalışmaları ile istatistik, bir sosyal bilimden 
matematik uygulamalı bir bilime dönüştürmüş ve veri toplamanın ne kadar önemli olduğu ve istatistiğin tıpta 
mutlaka kullanılması gerektiği kanıtlanmıştır. Galton, aynı zamanda ünlü bilim adamı Charles Darwin’in (1809-
1882) kuzenidir ve onun yaptığı kalıtımla ilgili çalışmalardan yararlanarak istatistik ve genetiği bir araya 
getirmiştir. Böylece konunun öneminin tamamen farkına varılmıştır. Günümüzde istatistiğin girmediği sağlık 
çalışmalarının bilimsel olmayacağı kabul edilmiştir. Bu yöntemlerden biri olan meta-analiz, aynı konuda farklı yer, 
zaman ve merkezlerde yapılmış olan araştırma sonuçlarını niteliksel ve niceliksel olarak birleştirmeye yardımcı 
olan istatistiksel bir yöntemdir. Bazı veritabanlarına yüklenmiş olan bağımsız mikrodizin ham verilerinden daha 
üst düzey çıkarımlar yapabilmek bu çalışmaların tek başına gösteremeyeceği bilgileri birçok çalışmanın 
birleştirilmesiyle ortaya koyabilmek gibi avantajlar sağlamaktadır. 
Gereç - Yöntem: Eğitim yöneticisinden anahtar kelimeler konusunda yardım alınmış, konu ile ilgili ulusal ve uluslar 
arası veri tabanlarında literatür taraması yapılarak bilgi sahibi olunmuş ve bu çalışmalar Özel Çalışma Modülü 
içerisinde tartışılmıştır. Elde edilen verilerden yola çıkarak derleme hazırlanmıştır. 
Bulgular: Biyoinformatiğin ana hedefi, kitle halindeki dizi verilerini özel analiz yöntem ve araçlar tasarlayarak 
anlamlı küçük bilgi odakları yaratmaktır. Biyolojik dizi dili kullanılarak olabildiğince çok sayıda biyokimyasal işlev, 
yapısal bilgi ve evrimsel ipuçları bulunarak hastalıkların temeli anlaşılabilir. Bu bağlamda başlıca proteinlerin 
diziden yapı belirlenmesi gibi, biyoinformatiğin önünde aşılması zor ancak imkansız olmayan bir dizi hedef vardır. 
Önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde gerçekleşecek olan, biyoinformatik bilimi ile ilgili araştırmalar biyoloji biliminin 
önünde yer alan bir ışık görevi üstlenecektir.  Önümüzdeki yıllar içinde ülkeler, ülkeler içinde kurumlar ve hatta 
bireyler arasında bilgi sistemleri (BS) ve bilgi teknolojileri (BT) alanlarında kıyasıya bir rekabete ve yarışa sahne 
olacak gibi görünmektedir. 
Sonuç: Biyoinformatik tıp alanında metodolojik çalışmalar (DNA sıra ve dizilimi araştırmaları, protein sıra ve 
dizilimi araştırmaları, makromoleküler yapıların üç boyutlu dizilim araştırmaları, küçük moleküllerin ligandlarıyla 
etkileşimlerinin araştırılması, heterojen biyolojik veritabanlarının entegrasyonu, biyolojik enformasyonun 
paylaşımının kolaylaştırılması, bilgisayar ile otomatize edilmiş veri analizi ve iletimi, etkileşimde bulunan gen 
ürünleri için bilgi ağları oluşturulması, kimyasal reaksiyonlardan hücrelerarası iletişime kadar pek çok biyolojik 
faaliyet sürecinin simülasyonu, büyük çaplı biyolojik deneylerden çıkan sonuçların analizi) ve biyolojik 
çalışmalarda (protein yapı ve fonksiyonunun belirlenmesi, herhangi bir biyolojik fonksiyonu arttıran ya da 
engelleyen küçük moleküllerin tasarlanması, karmaşık genetik fonksiyon ya da regülasyon faaliyetlerinin 
tanımlanması, tıbbi ya da endüstriyel amaçlı yeni makromoleküller üretmek, genetik faktörlerin hastalık 
yatkınlığına etkilerini ortaya çıkarmak) kullanılmaktadır. 
Anahtar sözcükler: biyoinformatik, biyoistatistik, meta analiz, dizi analizi 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

FAR2024 
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ZEHİRLENMELER İLE İLGİLİ FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI: BİR 
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 

Burak ESKİYURT1, Alkım Deniz SÖNMEZ1, Esra KILINÇ1, Elif ATEŞ1, Arda CANTÜRK1, Burak SAĞLAM1, Deniz ÜNVER1, 
Emre SAĞLAM1, M. Aylin ARICI2 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 2 ÖÇM Grubu Öğrencileri 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 
 
Giriş- Amaç: Günlük yaşantımızda, pek çok zehirlenme etkenine istemeden de olsa maruz kalınabilir. Önemli olan 
bunları önleyebilmektir. Lise öğrencilerini evde sık karşılaşılan zehirlenme etkenleri ile ilgili bir sunumla 
bilgilendirmeyi ve yaptığımız sunumun ne derece faydalı olduğunu belirlemeyi amaçladık.  
Gereç-Yöntem: Ev ortamında maruz kalınabilecek zehirlenme etkenleri, bunların nasıl önlenebileceği ve 
zehirlenme durumunda yapılması gerekenler ile ilgili  bir sunum ve sunum içeriğindeki bilgileri içeren bir anket 
hazırlandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı aracılığı ile  Balçova Salih Dede Anadolu Lisesi, Balçova 
Anadolu Lisesi ve Narlıdere Seyfi Eraltay Liselerinde 10 ve 11. Sınıf öğrencilerine sunum  ve anket yapmak için 
gerekli izinler sırasıyla Balçova ve Narlıdere Kaymakamlıklarından alındı. Anket, öğrencilere sunum öncesi ve 
sonrası uygulandı. Sunum sonrası geri bildirim alındı. Eğitim öncesi ve sonrası ankete verilen doğru yanıt puanları 
eşler arası farkın anlamlılık testi ile karşılaştırıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Ayrıca Dokuz Eylül 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans salonunda düzenlenen Toplum Sağlığı Kongresi için bilgilendirici bir poster 
hazırlandı.   
Bulgular: Toplam 220 Lise öğrencisine ulaşıldı.  Ankette yer alan sorulara verilen cevaplarda öğrencilerin zehir 
tanımı, zehirlenme etkeni, zehirlenmelerde yapılması gerekenler,  zehirlenme etkenleri ile ilgili bilgiler ve 
zehirlenmeleri önlemek ile ilgili sorulara  verilen doğru cevaplar eğitim sonrasında anlamlı oranda arttı 
(p<0.0001).  Öğrencilerin sunumun içeriği, zaman kullanımı, sunum içeriğinin katkısı gibi sorulara verdikleri 
cevaplar da %87.2-%91.2 oranında  iyi ve çok iyi olarak puanlandı. 
Sonuç: Lise öğrencilerinin zehirlenmeler ile ilgili bilgisi arttı. Toplum Sağlığı Kongresinde de, kongeye katılan 
halktan kişilere bilgilendirme yapılarak sosyal sorumluluk yerine getirildi. Bir konuda araştırma yapma, bilgi 
edinme ve sunum yapma becerilerinde gelişme sağlandı. 
Anahtar Sözcükler: Zehirlenme, zehir, Lise öğrencileri, Sosyal sorumluluk 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

FİZ2048 
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YAPILAN DÜZENLİ FİZİKSEL EGZERSİZİN SAĞLIKLI YAŞAM ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Enes ANAŞ1, Nesibe BAL1, Murat Can BORAN1, Fatih DİLER1, İsmail Sergen GÖÇMEN1, Utku Göksen MADAK1, 
Deniz İlker ÖZ1, Tolgahan SÖNMEZ1, Enes YAVUZ1, Öner YİĞİT1 ve İlkay AKSU2  
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı  
 
Giriş – Amaç: Çocukluk döneminde yapılan egzersizin motor ve mental gelişimde olumlu etkileri bulunmaktadır. 
Amacımız okul öncesi ana sınıfı yaş grubu çocuklarına yönelik bilgilendirici, farkındalık yaratmayı hedefleyen bir 
eğitim materyali hazırlayıp sunmaktı.  
Yöntem: Konuyla ilgili sunum materyali oluşturmak amacıyla; internet arama motorlarını ve yazılı kaynakları 
kullandık. Hazırladığımız eğitim materyali; 5-6 yaş çocukların ilgisini çeken çizgi film temalarıyla desteklenmiş 35 
slayt içeren 20 dakikalık bir sunumdu. Sunumlar sonrasında çocuklarla birlikte küçük oyunlar ve söyleşiler de 
yaptık. 2 Nisan ve 17 Mayıs 2018 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ‘2 Nolu Kreşi’ ve ‘Seferihisar 
Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlkokulu’nda eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Toplam 61 anasınıfı öğrencisine ve 8 
öğretmene ve o sırada orda bulunan 5 veliye hazırladığımız eğitim materyalini sunduk.  
Sonuç: Projemizin sonunda öğretmenler, öğrenciler ve velilerinden olumlu geri bildirimler aldık. Hedef kitle olarak 
belirlediğimiz 5-6 yaş grubu çocuklara uygun iletişim yaklaşımları geliştirme çabalarımız iletişim becerilerimizi 
geliştirirken eğlenceli zamanlar da geçirdik. Bu sosyal sorumluluk projemizde; bilimsel bir konuda araştırma 
becerisini geliştirdiğimizi, bilgileri derleyip bir sunum haline getirebildiğimizi, sözlü sunum sırasında topluluk 
önünde konuşma deneyimi kazandığımızı düşünüyoruz.  
Anahtar sözcükler: Egzersiz, çocuk, eğitim 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

PED2049 
KÖK HÜCRE BAĞIŞI İÇİN BİLGİ DÜZEYİ / BAKIŞ AÇISININ BELİRLENMESİ VE FARKINDALIK 
YARATMA 

Bensu GÜRCAN1, Çiğdem TANRIKULU1, Elif Su KORKMAZ1, Fatma AKYOL1, Görkem Doğan1, Meryem AY1, Şebnem 
YILMAZ2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 2 öğrencisi 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
 
Giriş-Amaç: Allojeneik hematopoetik kök hücre naklinin (HKHN) uygulanmasının gerekli olduğu hastalıklarda aile 
içi vericinin olmaması durumunda akraba dışı uyumlu verici bulunması için gönüllü kök hücre bağışçı adaylarının 
kayıtlı olduğu bankalar taranmaktadır. HLA doku tipi uyumlu olan vericinin bulunma olasılığı verici taranması o 
hasta ile benzer HLA doku tipi özelliklerini taşıma olasılığının yüksek olduğu, kökeni birbirine yakın topluluklarda 
yapıldığında daha fazladır. Bu nedenle ulusal gönüllü kök hücre bankalarının kurulması çok önemlidir.  
Bu çalışma toplumda HKHN konusundaki bilgisinin yeterli düzeyde olup olmadığını ölçmek, bireylerin kök hücre 
bağışçı adayı olma konusundaki düşüncelerini öğrenmek, konu hakkında farkındalık yaratmak ve toplumdaki 
gönüllü kök hücre bağışçı sayısını arttırmak için planlanmıştır.  
Gereç ve Yöntem: HKHN konusundaki bilgileri ve bağışçı olma ile ilgili fikirlere yönelik toplam 24 soruluk bir anket 
uygulanmıştır. On sekiz yaş ve üzeri, ankete gönüllü olarak katılmayı kabul eden kişilere İzmir, Gaziantep, Mardin 
ve Adana’da ulaşılmıştır. Anket sonrası HKHN ile ilgili tüm soruların yanıtlarının bulunduğu ve kök hücre bağışçısı 
olmaları durumunda hangi yolun izleneceğini anlatan bir bilgilendirme formu verilmiştir. 
Bulgular: Çalışmada Mart 2018 - Mayıs 2018 arasında 599 kişiye uygulanan anket çalışmasının sonuçları 
değerlendirildi. HKHN’nin ne olduğu konusunda bilgi sahibi olup olmadıkları ile ilgili soruya %30,6 “hayır, 
bilmiyorum” yanıtı verildi. Kimlerin kök hücre bağışçısı olabileceği sorusuna %44,4 “18-50 yaş arası herkes”, 
%28,7 “bilmiyorum”, %20 “herkes”, %6,8 “sadece hasta kişinin akrabaları” yanıtı geldi. Bağışçı adayı olmayı 
düşünüp düşünmedikleri şeklindeki soruya %52,3 “hayır” yanıtı verildi. Eğitim durumuna göre değerlendirme 
yapıldığında üniversite öğrencisi veya mezunu olanlar arasında kök hücre bağışçısı olmayı düşünebilecek kişi oranı 
eğitim düzeyi daha az olanlara göre anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,005). HKHN’nin ne olduğunu bildiğini 
belirten kişilerin bağışçı olmayı düşünme oranı ne olduğunu bilmeyenlere göre anlamlı olarak daha yüksek 
bulundu (p<0,005). “Hayır” yanıtı veren kişilere nakile ihtiyacı olan kişi yakınlarından birisi olsaydı fikirlerinin 
değişip değişmeyeceği sorulduğunda %72,5’i bu durumda fikirlerinin değişeceğini belirtti. Kimin için bağışçı olmak 
isteyebilecekleri sorulduğunda kişilerin %49,4’ü “ülkemde ve yurtdışındaki herkes için olurum”, %32,9’u “sadece 
akrabam ya da yakınım için olurum”, %8’i “sadece ülkemdeki vatandaşlar için olurum”, %8,5’i “kimse için olmam” 
yanıtını verdi. Gönüllü kök hücre bağışçısı olmak için nereye başvurulması gerektiği bildiğini belirten katılımcıların 
oranı %31,4 idi. Katılımcıların %90,3’ü TÜRKÖK projesi hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. Ülkemizde kan, 
organ veya doku bağışının ve kök hücre bağışı ile ilgili bilgilendirmenin yeterli düzeyde olmadığını düşünenlerin 
oranı sırasıyla %95,5 ve %96,7 idi.  
Tartışma ve Sonuç: Çalışmamızda hematopoetik kök hücre nakli ve kök hücre bağışı konusunda ülkemizdeki bilgi 
düzeyinin yeterli olmadığı ve bazı konularda da yanlış bilgilere sahip olunduğu görülmüştür. Eğitim düzeyinin 
daha yüksek olması ile ve HKHN’nin ne olduğunun bilinmesi ile gönüllü bağışçı adayı olmayı kabul edebilme 
oranının arttığı görülmüştür. Ülkemizde akraba ve vatandaşlık ilişkisinin bağışçı olma kararında önemli yer tuttuğu 
görülmüştür.  Katılımcıların %68,1’i bağışçı olmak için nereye başvurulması gerektiğini bilmiyordu ve %90,3’ü 
TÜRKÖK projesinden haberdar değildi. Bu nedenle ülkemizde kök hücre bağışçılığı ve TÜRKÖK hakkında yeterince 
farkındalık yaratılamadığı düşünülmüştür. TÜRKÖK bünyesinde Mayıs 2018 itibariyle kayıtlı 325.000 gönüllü 
bağışçı adayı bulunmaktadır. Şimdiye dek de TÜRKÖK bağışçılarından elde edilen kök hücreler ile 700 hastaya 
allojeneik kök hücre nakli yapılmıştır. Ankete katılanlara anketi uygulayan kişi tarafından yapılan bilgilendirmeler 
ve verilmiş olan bilgilendirici broşür ile katılımcıların ve onların yakınlarının bu önemli konudaki bilgi ve 
farkındalıklarının artırılmasına yardımcı olmuş olduğumuz inancındayız. 
Anahtar sözcükler:  Hematopoetik kök hücre nakli, kemik iliği nakli, gönüllü kök hücre bağışı, kemik iliği bankası 
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KODU BİLDİRİ BAŞLIĞI 

RAO2013 
RADYASYON ONKOLOJİSİNDE TEDAVİ GÖREN KANSER TANILI ÇOCUKLAR İÇİN KİTAPLIK 
OLUŞTURMA 

Şevval BAHÇEVAN1, Büşra ÇETİN1, Ebrar DENİZLİ1, Fatma Nur EKİCİ1, Nurşah HENDEKÇİ1, Başak MADRAN1, Ayşe 
Nur DEMİRAL2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 ÖÇM Öğrencileri  
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 
 
Giriş-Amaç: Çocukluk çağında kanser erişkinlerde görülmesine göre hasta ve yakınlarında çok daha kapsamlı 
sosyal ve ruhsal sorunlara yol açabilmektedir. Projemizde hastanemiz Radyasyon Onkolojisi polikliniğinde 
radyoterapi görmekte olan kanser tanılı çocuklar için kitaplık oluşturulması hedeflendi. Kitaplığı oluşturmadaki 
amacımız çocukların hastane ortamında kendilerini daha rahat hissetmeleri ve kitap okuma alışkanlığı 
kazanmalarını sağlamaktı. 
Gereç-Yöntem: Çalışma konumuza uygun olan anahtar sözcükler belirlenerek literatür taraması yapıldı. Yaş 
gruplarına göre çocuk kitapları listeleri oluşturuldu.   Son beş yılda Radyasyon Onkolojisi polikliniğine başvuran 
çocuk hastalar yaş gruplarına göre ayrıldı. Buna göre çocukların %7.7’sinin 0-3, %15.4’ünün 3-5, %24.4’ünün 5-8, 
%35.9’unun 8-12, %12.8’inin 12-15, %3.8’inin 15-18 yaş grubuna mensup olduğu tespit edildi. Hedefimiz olan 400 
adet kitap bu oranlara göre ayrılarak her yaş grubu için temin edilmesi gereken kitap sayısı belirlendi. Kitap 
listeleri kanser tanılı çocukların psikolojik durum ve gelişimlerine uygun olması yönünden hastane psikologu 
tarafından değerlendirildi. Bu değerlendirmenin sonunda nihai kitap listeleri oluşturuldu. Kitap temini için 
yayınevlerinden e-maille bağış talebinde bulunuldu; üniversite öğrencileri ve DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD 
çalışanlarından para bağışı toplandı. Yeterli kitap sayısının sağlanması durumunda bir bölümünün güvenli bir 
yerde yedek olarak saklanması planlandı.   
Bulgular: Tudem Yayınları, TÜBİTAK Yayınları ve bireysel bir bağışçıdan toplam 195 adet kitap bağışı alındı. 
Radyasyon Onkolojisi AD çalışanlarından toplanan para bağışıyla İş Bankası Yayınevinden %40 indirimle 160 adet 
kitap sağlandı. Kalan 45 adet kitap üniversite öğrencilerinden toplanan para bağışıyla internet üzerinden temin 
edildi. Kitaplık DEÜTF Mezunlar Derneği tarafından bağışlandı. Rafları yaş gruplarına göre ayırıp kitaplarımızı 
yerleştirdik. Ayrıca kitapların eksilebileceğini ve yıpranabileceğini göz önüne alarak bu 400 kitabın 80’ini yedek 
olarak ayırdık.  
Çalışmanın üstünlükleri: Projenin sosyal sorumluluk projesi olması kanser tanılı çocuk hastalara gösterilmesi 
gereken özen konusunda bireysel farkındalığımızı arttırdı. Hasta çocuklara yardımcı olabilme ve onları mutlu 
edebilme düşüncesi projede çalışırken bizleri motive etti. 
Çalışmanın kısıtlılıkları: Bu projeye başlarken hedefimiz parasal bağış toplamak değildi; tamamen kitap bağışıyla 
kitaplığımızı oluşturmayı planladık ancak çoğu yayınevinden beklediğimiz geri dönüşü alamadık. Bu nedenle 
projenin tamamlanabilmesi için para bağışı toplamaya karar verdik. Bu yönde bağış taleplerimize insanlar ya 
duyarsız kaldı ya da kişisel çıkar gözetebileceğimiz kaygısıyla parasal bağışta bulunmaya sıcak bakmadı. 
Sonuç: Takım çalışmamız sonucunda 400 kitaptan oluşan kitaplığımızı Radyasyon Onkolojisi Polikliniğinde tedavi 
gören çocukların kullanımına hazır hale getirdik. 
Anahtar Kelimeler: Hasta çocuk, kanser, kitap, bağış, kitaplık 
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Notlar:  
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