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Saygıdeğer Hocalarımız ve Sevgili Öğrenci Dostlarımız, 

Çukurova Üniveritesi Sağlık Bilimleri Araştırma Kulübü (ÇÜSBAK) ev sahipliğinde,  20-22 

Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek “I. Ulusal Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Araştırmaları Öğrenci Kongresi”ne sizleri davet etmekten büyük onur duyuyoruz. 

Ayrılmaz bir bütünün paydaşları olan, Tıp, Veteriner ve Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık 

Bilimleri Fakülteleri ile Meslek Yüksekokullarından onlarca katılımcıyı üst düzey bilimsel ve 

sosyal programlarla aynı platformda bir araya getirerek birbirlerini daha yakından 

tanıyabilmelerini hedeflemekteyiz. Kongremizde sözlü ve poster sunumların yanısıra, saygın 

konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek konferans, panel ve  çalıştaylar sayesinde, 

disiplinlerarası bilimsel bilgi alışverişi en yüksek düzeyde tutulacaktır. 

Sağlık Bilimleri alanlarına gönül vermiş siz değerli katılımcılarımızı, özgün ve orjinal 

çalışmalarınızla, muhteşem doğaya sahip Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü’müze davet 

ediyoruz. 

Saygılarımızla 
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KURULLAR 

  

ONURSAL BAŞKAN 

Prof. Dr. Şeref  Erdoğan, Rektör Yardımcısı, Çukurova Üniversitesi 

 

 

ONUR KURULU (ONUR KOMİTESİ) 

Prof. Dr. Hilmi Serdar ÖZBARLAS, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Ç.Ü. Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. M. Serdar TOROĞLU, Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Nuran ÖĞÜLENER, Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Rengin GÜZEL, Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Neslihan BOYAN, Ç.Ü. Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü 

  

 

 

 

CÜSBAK BAŞKANI      KONGRE BAŞKANI 

İrfan Kalmaz, Ç.Ü. Tıp Fakültesi      Hanifi Seyyithan Erükçü, Ç.Ü. Tıp Fakültesi 

 

  

  

ÇÜSBAK DANIŞMANI & DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Prof. Dr. Ayşe Filiz KOÇ, Ç.Ü. Tıp Fakültesi 
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DÜZENLEME KURULU 

 

Tıp Fakültesi            Diş Hekimliği Fakültesi 

Prof. Dr. M. Erkan KOZANOĞLU         Prof. Dr. M. Cem DOĞAN 

Halil COŞKUN           Hazal YÜCEL 

Atilla Eren KURT           İpek ÖZGÜ 

Cumali DALOKAY           Buket KORKMAZ 

Burak BEREKETOĞLU 

Kürşat GÜÇLÜ 

 

 

Eczacılık Fakültesi                                                              Ceyhan Veteriner Fakültesi 

Prof. Dr. Pınar ÇIRAGİL                                                      Dr.Öğr.Üyesi Bilge Kaan TEKELİOĞLU 

Selen ARSLAN                                                                     Gamze YAPICI 

Süreyya CANCAL                                                                 Nur Sima UPRAK 

 

 

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                                    Abdi Sütcü SHMYO 

Dr.Öğr.Üyesi Serap TORUN Doç. Dr. Şule MENZİLETOĞLU YILDIZ 

Batuhan KARACA                                                                Merve Nur KÖKENĞ 

Zümrüt UMAKOĞLU 

Gülten MARAŞLIOĞLU 
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BİLİM KURULU 

Prof. Dr. Ayfer PAZARBAŞI, Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. Aynur ÖZGE, Mersin Üniversitesi 

Prof. Dr. Fazilet AKSU, Çukurova Üniversitesi 

Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR, Mersin Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR, Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU, Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN, Akdeniz Üniversitesi 

Doç. Dr. Serdar KARAKURT, Selçuk Üniversitesi 

Doç. Dr. H. Sinem BÜYÜKNACAR,  Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Doç. Dr. Şule MENZİLETOĞLU YILDIZ,  Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü SHMYO 

Dr. Öğr. Üyesi Oytun ERBAŞ, İstanbul Bilim Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Serap TORUN, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDIR, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 

İrfan KALMAZ, Çukurova  Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Gamze YAPICI, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 

Seda KARA, Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Selen ARSLAN,  Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
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BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU 

Prof. Dr. Ayşe Filiz KOÇ, Ç.Ü. Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Fazilet AKSU, Çukurova Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet RENCÜZOĞULLARI, Çukurova Üniversitesi 

Dr. Hakan GELİNCİK, Van Başkale TSM (Ç.Ü Tıp Fakültesi Mezun Öğrenci) 

İrfan KALMAZ, Ç.Ü. Tıp Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDIR, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Serap TORUN, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. H. Sinem BÜYÜKNACAR , Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Doç. Dr. Şule MENZİLETOĞLU, Ç. Ü. Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Selen ARSLAN, Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Seda KARA, Ç. Ü. Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Nur Sima UPRAK , Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 

Gamze YAPICI, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 

  

 

  

 

KONGRE SEKRETARYASI 

Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDIR, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 

Merve DOĞAN, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

I. ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KONGRESİ 

20-22 NİSAN 2018, ADANA 

 

  

 

BİLİMSEL PROGRAM 

 

20 NİSAN 2018- CUMA 

 

SALON A 

 

0830-1030 

 

 

KONGRE KAYIT 

 

1030-1100 

AÇILIŞ TÖRENİ 

- Saygı duruşu 

- İstiklal Marşı 

- Protokol Konuşmaları 

- Müzik Dinletisi (ÇÜ Devlet Konservatuarı) 

 

1100-1200 

AÇILIŞ KONFERANSI (Salon A)  

 

Şeytan Üçgeni: Aşk, Evlilik ve Sadakatsizlik 

Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR  

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı  

1100-1440 

 

 

1300-1340 

1400-1440 

Çalıştay I (Salon B) 

Hands-on workshop. Dijital ölçü uygulaması  

 

Doç. Dr. Yurdanur Uçar – Çukurova Üniversitesi (Diş Hekimliğinde Dijital İş Akışı) 

Yelda Dikimciler  (Dijital olarak üretilmiş kronların makyajı. Canlı uygulama) 

 

1200-1330 

 

Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR - İMZA SAATİ 

 

1200-1300 

 

ÖĞLE YEMEĞİ (Lunch Box) 

 

 

 

1300 – 1340 

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ahmet EVLİCE,  Çukurova Üniversitesi 

                               Sefa BOZDOĞAN,   Ç.Ü. Tıp Fakültesi 

 

Çocuk ve Ergenlerde Başağrısı; Buzdağının Altında Kalanlar  

Prof. Dr. Aynur ÖZGE 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  
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1340 – 1420 

Oturum Başkanları : Prof. Dr. Metin YAVUZ,  Çukurova Üniversitesi 

                               Merve KÖKYILDIRIM - Ç.Ü. Tıp Fakültesi 

 

Yeni Organ ve Doku Nakil Uygulamaları 

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN  

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı  

  

 

1420 – 1440 

                                                              

 

1440 – 1620 

SÖZLÜ SUNUMLAR – I (SALON A)     

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erkan KOZANOĞLU,   Çukurova Üniversitesi 

                               Seyyithan Erükcü, Ç. Ü. Tıp Fakültesi 

 

1440 – 1620 

SÖZLÜ SUNUMLAR – II (SALON B)   

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer PAZARBAŞI,   Çukurova Üniversitesi 

                               Elif SAFALI, Ç. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 

 

 
 

1620-1700 

 

POSTER SUNUMLAR – I (Mithat Özhan Amfisi Fuaye Alanı) 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Neslihan BOYAN, Çukurova Üniversitesi 

       Merve Nur KÖKENĞ, Ç.Ü. Abdi Sütcü SHMYO                           

                                         

 

1620-1700 

 

POSTER SUNUMLAR – II (Mithat Özhan Amfisi Fuaye Alanı) 

Oturum Başkanları:  Dr. Öğr. Üyesi Kaan Tekelioğlu, Çukurova Üniversitesi 

        Buket Çoşkun,  Ç. Ü. Tıp Fakültesi                

 

 

 

1700-1830 

ÇALIŞTAYLAR  

Unites States Medical Licensing Examination (USMLE) - Deneyimler 

Dr. Hakan GELİNCİK -  Van Başkale TSM (Ç.Ü. Tıp Fakültesi Mezun Öğrenci) 
 

Salsa –  Dr. Öğr. Üyesi  Cenap TÜRKERİ,  Çukurova Üniversitesi 

Halk Oyunları – Bülent SEVİM & Musa DEVECİ,  Çukurova Üniversitesi 

Fotoğrafcılık – Bülent DURHASAN,  Çukurova Üniversitesi 

 

1930 - 

 

AKŞAM YEMEĞİ 

 

ARA 
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21 NİSAN 2018- CUMARTESİ 

  

SALON A  

 

 

0930 – 1010 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fazilet AKSU,  Çukurova Üniversitesi 

                               Burak BEREKETOĞLU,  Ç.Ü. Tıp Fakültesi 

                            

Bilim ve Sahte Bilim 

Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR  

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  

 

 

1010 - 1050 

Oturum Başkanları:   Dr. Öğr. Üyesi Sinan KANDIR, Çukurova Üniversitesi 

                               Gamze YAPICI - Ç.Ü. Ceyhan Veteriner Fakültesi   

 

Hastalıkta ve Sağlıkta miRNA 

Doç. Dr. Serdar KARAKURT 

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bilim Dalı   

 

1050 - 1120  

 

 

                                                             

 

 

1120-1200 

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Besim ÖZAYKAN, Çukurova Üniversitesi 

         Merve DOĞAN - Ç.Ü. Tıp Fakültesi  

 

BEYİN NASIL KARAR VERİR? 

Dr. Öğr. Üyesi Oytun ERBAŞ  

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

 

1200-1330 

 

Dr. Oytun ERBAŞ - İMZA SAATİ 

 

 

1200-1300 

 

ÖĞLE YEMEĞİ - (Lunch Box) 

 

 

 

1300 – 1340 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nuri Selim KADIOĞLU, Çukurova Üniversitesi 

                           Mustafa Onur YORGUN, Ç.Ü. Tıp Fakültesi 

 

Tıp Etiği Penceresinden; Yapay Zeka 

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU 

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı 

ARA 
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1340 – 1420 

Oturum Başkanı:  Dr. Öğr. Üyesi Kaan Tekelioğlu, Çukurova Üniversitesi 

     Nur Sima UPRAK -  Ç.Ü. Ceyhan Veteriner Fakültesi  

 

El-Zein El-Muzamil ANISINA (IN MEMORY OF  Dr. El-Zein El-Muzamil) 

Dr. Mario YOUNAN  

Dr. Tevhide KIZILDENİZ 

United Nations - FAO 

 

 

1420- 1430                  
 

 

1430 – 1600 

SÖZLÜ SUNUMLAR III – (SALON A) 

Oturum Başkanları:    Dr. Öğr. Üyesi Serap TORUN, Çukurova Üniversitesi  

                               Gülten MARAŞLIOĞLU - Ç.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi  

1430 – 1600 SÖZLÜ SUNUMLAR IV– (SALON B) 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Pınar ÇIRAGİL, Çukurova Üniversitesi  

                               Selen ARSLAN, Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi  

 

1600 -1615 

                
 

 

1615 – 1700                       

PROF. DR. HASAN SALİH ZEKİ AKSU ANISINA  

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çukurova Üniversitesi 

    Kürşat GÜÇLÜ, Ç.Ü. Tıp  Fakültesi 

                  Nisa DURSAK, Ç.Ü. Eczacılık Fakültesi 

                              

ŞİİR -MÜZİK DİNLETİSİ 

PROF. DR. HASAN SALİH ZEKİ AKSU BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ 

 

1700-1730 

 

 

KAPANIŞ 

 

1930 -  

 

 

GALA YEMEĞİ 

  

22 NİSAN 2018- CUMA 

  

SOSYAL PROGRAM 

 

ARA 

ARA 
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DAVETLİ KONUŞMACILAR 
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1982 yılında mezun olmuştur.  1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda asistan olarak görev yapmaya başlayan Prof. Dr. Sungur,  1985 yılında 

Avrupa Konseyi bursiyeri olarak İngiltere’ye gitmiş ve Nottingham ve Londra’da “Toplum (Community) 

Psikiyatrisi” konusunda çalışmıştır. 1986 yılında British Council bursu kazanarak 1988 yılına kadar Londra’da 

Psikiyatri Enstitüsü’nde (Institute of Psychiatry) ve Maudsley ve Bethlem Royal Hastaneleri’nde asistan olarak 

görev yapmıştır. 1992 yılında Psikiyatri Doçenti ünvanını almıştır. 

1996 yılında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nin Kurucu Başkanlığı yapmış olup halen Kognitif ve 

Davranış Terapileri Derneği’nin başkanlığını ve Türkiye Psikiyatri Derneği Aile ve Çift Terapileri çalışma 

birimi’nin koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. 

1998 yılında, hazırladığı şizofreni hastalarının tedavisi ve tekrar topluma kazandırılmasına yönelik proje, 

uluslararası bir ödül (Lilly Schizophrenia Reintegration Award) almıştır. Aynı yıl Ulusal Sigara ve Sağlık 

Komitesinin bir üyesi olarak yürütülen eğitim-tedavi hizmetleri ve sağlık alanına katkıları nedeniyle 1998 Nusret 

Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü almıştır.  

Yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel dergilerde yayımlanmış 100’den fazla makalesi ve çeşitli kitap ve editörlükleri 

mevcuttur. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında yüzlerce kongrede davetli konuşmacı olarak yer almış; çeşitli çalışma 

grupları yürütmüştür. Değişik ülkelerde yer alan profesyonellerin eğitiminde görev almış ve halen bu görevleri 

devam etmektedir. 

Dr. Sungur öncelikle İngiliz Psikoterapiler Birliği (UK Council for Psychotherapy) ve İngiliz Davranış ve 

Kognitif Terapiler Birliği (Biritish Association for Behavioural and Cognitive Therapies) tarafından Kognitif-

Davranışçı Terapist olarak akredite edilmiş ve kayıtlı terapistler listesine alınmıştır. Halen Avrupa Kognitif ve 

Davranış Terapiler Birliği (EABCT) Akreditasyon ve Sertifikasyon Komitesi Yürütücü üyesi, ‘Psikoterapilerde 

Ortak Dil Kullanımı’ komitelerinin yürütme kurulu üyeliğini, Uluslararası Kognitif Terapiler Derneği (IACP) 

Yönetim Kurulu üyesi, Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) üyesi ve Beck Kognitif Terapi Akademisi (ACT) nin 

kurucu üyesi ve sertifiye edilmiş eğiticisi ve konsültanı olup ACT’den diplomat ve süpervizör  ünvanları vardır. 

Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur, 2015 yılında merkezi ABD de olan Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği (IACP)nin 

bir sonraki dönem başkanı olarak seçilmiştir. Böylelikle kendisi bu uluslararası bilişsel terapiler birliğinin 

Amerikan kökenli olmayan ilk başkanı olmuştur. 

2001 yılında profesör olan Mehmet Zihni Sungur, halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesidir. 

Prof. Dr. Mehmet Zihni SUNGUR 
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1995 yılında  mezun olmuştur.  Hacettepe Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1995 yılında başladığı uzmanlık eğitimini 

2001 yılında tamamladı.  

Dünyada mikro cerrahi konusunda en ileri iki ülke olan Japonya ve Tayvan yanı sıra Avrupa’nın pek 

çok ülkesinde burslu olarak fellowluk yaptı.  

2004 yılında yardımcı doçent, 2006 yılında doçent oldu. Aralı 2011 yılında profesör ünvanı almaya hak 

kazandı.  

Halen Akdeniz Üniversitesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan 

Dr. Özkan Türkiye’nin ilk çift kol nakli, ilk yüz nakli, kadavradan ilk rahim nakli,  ilk çift kol ve bacak 

naklini gerçekleştirmiştir.  

2002 yılında PSEF (Plastic Surgery Education Foundation) Scinetific Essay Contest Junior Basic 

Science ödülü, 2005 yılında EURAPS Young Plastic Surgeons Scholarship bursu  kazanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prof. Dr. Ömer ÖZKAN 
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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2001 yılında dönem   ikincisi olarak mezun olmuştur. Ege 

Üniversitesinde Radyoloji ve Fizyoloji Anabilim dallarında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Ege 

Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bilim Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Üsküdar 

Üniversitesi’nde; Tıp Fakültesi Fizyoloji, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi 

Psikoloji bölümlerinde öğretim üyeliği (Uzman Dr, Yrd. Doç. Dr), Deneysel Tıp ve ARGE Merkezi 

Müdürlüğü ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik 

Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim derslerini bu fakültelerde vermiştir. 

Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve Istanbul Bilim University 

Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliği ve yayın editörlüğü 

görevini üstlenmiştir. 

Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve 

tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç 

denemeleridir. 

Psikiyatrik hastalıkların, Dejeneratif beyin hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, nöropati) deney 

hayvanlarında modellenmesi, deney hayvanlarında EEG-EMG-EKG kaydı-yorumu hakkında kurslar 

düzenlemiştir.  

Uluslararası indeksli dergilerde (SCI ve SCI-E) 100 den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır. 

Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslarası Otolojik Cerrahi Derneğinden Kulak Burun Boğaz 

Hastalıkları dalında “Politzer ödülü” (2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinden de 

“Jacques Duparc ödülünü” (2013) almıştır. Ayrıca Ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi 

sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır. 

TUS sınavında 7 kez derece yapmıştır. Türkiye Klinikleri 20. Ulusal Tıp Bilimleri Yarışması ikincisi’ 

dir. 

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Oytun ERBAŞ 
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Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olmuştur. 1998 yılında Haydarpaşa 

Numune Hastanesi 1. Nöroloji Kliniği’nde Nöroloji uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 1998’de Mersin 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Nöroloji AD kurucu üyesi olarak göreve başlamıştır.  Nisan 2003 yılında 

Doçent, 2009 yılında Profesör olan Dr. Özge, Algoloji ve Klinik Nörofizyoloji yan dal uzmanıdır.  

TUBİTAK Sinir Bilimleri Proje Değerlendirme Komisyonu üyesidir. 2006 yılında Mersin Şubesi açılan 

Alzheimer Derneği’nde şube kurucu üyesi olarak görev almış ve 21.01.2012 tarihinden itibaren yönetim 

kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.  

Yurt içi ve yurt dışı kongrelerde düzenleme başkanlığı ve üyeliği yapan Dr. Özge’nin çok sayıda ulusal 

ve uluslarası kitap, makale ve atıfları mevcuttur.  

Dünya Başağrısı Cemiyeti (IHS) ve Başağrılarının Uluslararası Sınıflama komisyonları üyesi olan Dr. 

Özge bu komisyonlarda aktif görev almaktadır.  

Çocuk ve Ergen Baş Ağrıları' adlı kitabıyla, uluslararası tıp dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve 

British Medical Academy tarafından verilen 'Book Award' ödülü sahibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Aynur ÖZGE 
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.  “Kamu yönetimi uzmanı” ve 

“Tıp Tarihi, Deontoloji ve Tıbbi Etik” alaninda PhD (doktor) unvanini almış, 2005 yılında Doçent, 

2011 yılında Profesor olmuştur. Başkent Üniversitesi’nde Tıp Tarihi ve Tıbbi Etik Anabilim Dali’nın 

kurucusudur. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dali kurucusu ve 

başkanı olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (Siyasal Bilgiler 

Fakültesinde) doktora dersleri vermektedir. Böylece, bilimsel kariyerini iki alanda da sürdürmektedir.  

Gazi Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü yapmıştır. Çok sayıda 

ulusal, uluslararası yayınları ve kitapları vardır. Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel kurumun Etik 

kurullarında görev üstlenmiştir. 

UN, WHO, UNESCO ve EU(fp6) toplantılarında Türkiye’yi temsilen davet edilmiştir. SB Bilim Kurulu 

uyesidir. Türk Tabipler Birliği’nde Genel Yönetim Kurulu üyeliği ve Ankara Tabip Odası Yönetim 

Kurulu Üyeliği (Genel Sekreter) yapmıştır. Türk Tabipler Birliği, Biopolitics International Organisation 

(BIOS), BPW (Business and Professional Woman), Sosyoloji Derneği, AIDS ile Savaşım Derneği, 

Hacettepe AIDS Tedavi Merkezi (HATAM), Kamu Yönetimi Uzmanları Derneği, Türkiye Felsefe 

Kurumu, Biyoetik Derneği, International Association for Education in Ethics (IAEE), Tıp Etiği ve Tıp 

Hukuku Derneği üyesidir.  

Toplumsal Etik Derneği tarafından, her yıl ocak ayı içinde mesleğinde etik değerlere özen göstermiş 

olan kişi ve kuruluşlara “Etik Davranışı Teşvik Ödülü” verilmektedir.  Doç. Dr. Nesrin 

ÇOBANOĞLU\'na, bir yandan “Tıbbi Etik” diğer yandan “Sosyal Bilimler” alanında eğitim vererek 

bilimsel kariyerine iki alanda sürdürdüğü ve ayrıca birçok kurumda ulusal ve uluslararası etikle ilgili 

görevleri bulunduğu gerekçesiyle, Çobanoğlu’nun, görevini icra ederken “Deontoloji ve İnsancıl” 

yaklaşımını ve meslek onurunu koruması takdire şayan bulunarak bu ödüle layık görülmüştür. 

Toplumsal Etik Derneği Seçici kurulu 2009 yılı “Etik Eğitimi ve Sosyal Faaliyetler” ödülüne layık 

görmüştür 

 

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU 
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1990 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Farmakoloji AD.'da yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1999 yılında Mersin Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD'na yardımcı doçent olarak atandı. 2000 yılında doçentlik, 2006 yılında 

ise Profesör ünvanını aldı.  

Glasgow Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyomedikal Araştırmalar Enstitüsü , İngiltere  ve Gent 

Üniversitesi, Belçika’da araştırmacı olarak çalıştı.  

Tedavinin Farmakolojij temeli adlı kitabı bulunan Dr. Büyükavşar, “Absans Epilepsinin 

Patofizyolojisinde Rho/Rho-Kinaz Yolağinin Olası Rolü”, “Nitrik oksidin preadipositlerde (3T3-L1) 

proliferasyon, diferensiyasyon ve aktin hücre iskeleti organizasyonu üzerine etkileri: Rho/Rho-kinaz 

yolağının olası rolü”, “ Preadipositlerde (3t3-L1) Estrojen ve Progesteronun Adipositokin Salıverilmesi 

ve Diferansiyasyon Üzerine Etkisi: Rho/Rho-Kinaz Yolağının Olası Katkısı”, “Sıçan Koroner 

Mikrovasküler Endotel Hücre Kültüründe Estradiol Ile Oluşturulan Rho-Kinaz Enzim Up-

Regülasyonun Özelliklerinin Araştırılması” gibi pek çok TUBİTAK projesinde yürütücü olarak görev 

yaptı.  

Ulusal ve Uluslararası çok sayıda makalesi bulunan Dr. Büyükavşar 

˗ Novartis , 2001  

˗ TÜBA-GEBİP, 2002  

˗ Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 2003 

˗ Novartis, 2005. 

˗ Novartis, 2009    ödülleri sahibidir.  

 
 

 

Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAVŞAR 

http://apbs.mersin.edu.tr/www.glasgow.edu.uc
http://apbs.mersin.edu.tr/kbuyukafsar
http://apbs.mersin.edu.tr/kbuyukafsar
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Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan 2003 

yılında mezun olduktan sonra, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyokimya Bölümü’nde “bölüm birincisi” 

olarak tamamladığı yüksek lisans ve doktora çalışmaları esnasında “Bitkisel Kaynaklı Fenolik 

Bileşiklerin İlaç ve Ksenobiyotik Metabolizmasında Etkileri” üzerinde in vitro ve in vivo çalışmalar 

gerçekleştirmiştir. 2013 yılından bu yana Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü’nde 

görev yapmaktadır. 

 

Finlandiya – Tampere Üniversitesi Biyomedikal Teknolojiler Enstitüsü Prostat Kanseri Araştırma 

Merkezi’nde “Araştırmacı” olarak çalıştı ve 2011 yılında kendisine “Sigrid Juselius Foundation” 

kuruluşu tarafından “En İyi Yabancı Bilim İnsanı Ödülü” verildi. 2014 yılında “European Association 

for Cancer Research (EACR)”ın “Genç Kanser Araştırmacı Ödülü”nü aldı. 

 

Ksenobiyotik metabolizması, doğal ve sentetik Fenolik bileşikler, ilaç taşınımı ve salınımı,  

biyosensörler, hipertansiyon ve mikroRNA’lar, nanopartiküller, apoptoz ve DNA tamir mekanizmaları 

yolakları konularında TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve Sanayi Bakanlığı Projeleri’nde yürütücü ve 

araştırmacı olarak görev almıştır. 

Yurt içi ve yurt dışı kongrelerde düzenleme başkanlığı ve üyeliği yapan Dr. Karakurt’un çok sayıda 

ulusal ve uluslararası dergide hakemlikleri, kitap, makale ve atıfları mevcuttur. 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Serdar KARAKURT 

http://cusbakkongre.org/wp-content/uploads/2018/01/serdar_karakurt.jpg
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KONUŞMACI ÖZETLERİ 
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ŞEYTAN ÜÇGENI: AŞK, EVLİLİK, SADAKATSIZLIK 

Prof. Dr. Mehmet SUNGUR 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD., İSTANBUL 

 

 
Yaşamımız boyunca gözümüzü yakalayan birçok şey vardır. Ancak bunların çok azı yüreğimizi ve 

ruhumuzu da yakalar. Aşk, evlilik ve sadakatsizlik acısı gibi!.. Aşk “ben”leri yok etmek pahasına 

“biz” olabilmektir. Sınırları iyi çizilmiş bir evlilik “ben”leri koruyarak “biz” olabilme sanatıdır.  

Sadakatsizlik ise “biz”i yok etme riskini göze almaktır.  

 

Kendisine yatırım yapmış olan insanların önemli bir kısmını hayalkırıklığına uğratmış olması evlilik 

kurumunun halen dünyanın en büyük gönüllü organizasyonu olmasına engel olamamıştır. Ömrünün 

kısa olması, geçici bir görme kusuru olduğunun bilinmesi hatta karşılık bulumadığında tarifsiz acılara 

neden olabilmesi ise tekrar tekrar aşık olmayı engelleyememektedir. Yıllarca emek verilmiş bir ilişkinin 

varlığı ve bu ilişkiye verilen önem ise sadakatsizliklerin yaşanmasının önünü kesememektedir. Her şeye 

rağmen hepimizin yaşantısının içinde olabildikleri için her üç deneyimde daha iyi anlaşılması gereken 

yaşantılar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Bu sunumda aşk, sevgi, evlilik gibi konular izleyicilerle etkileşim içinde ele alınacak ve sadakatsizlik 

acısını yaşamalarına rağmen birlikte kalma kararı veren eşlerin acıyı sağlıklı bir biçimde geride 

bırakabilmek için geçmek durumunda oldukları zorlu süreçte kullanabilecekleri stratejiler aktarılacaktır.  
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SAĞLIKTA YAPAY ZEKA ve ETİK 

Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU   

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi AD., ANKARA  

 
Yapay Zeka Sistemleri, varlıkları görme, tanıma, anlama, karar verme ve çok farklı fiziksel mekanlarda 

dağıtık vaziyette tutulmakta olan çok büyük miktardaki verileri analiz ederek kendisini değiştirmeyi 

öğrenebilen sistemlerdir. Önümüzdeki yıllarda sağlıkta yapay zeka kullanımı katlanarak artacak ve 

devrim niteliğinde değişiklikler olacaktır. İnsan kaynaklı hatalar ve sistemi tıkayan tekrarlı işlemler 

azaltılıp zaman kazandıran maliyet-etkin çözümler;  büyük miktardaki sağlık hizmetine ilişkin verilerin 

düzenlenerek kullanıma hazır hale getirilmesi; hastanın genetik özelliklerine uygun, ilacın yan etkilerini 

azaltacak ya da tamamen yok edecek teşhis ve tedavi yöntemleri belirlenebilecektir.  Doktorlar, bilişsel 

bilgisayar sistemleri ile diferansiyel tanı ve kanıta dayalı tedavi yöntemi ile desteklenebilecektir.  

Bulutta tutulmakta olan anonimleştirilmiş ayrıntılı hasta verisinden oluşan büyük veriyi kullanan  yapay 

zeka uygulamaları ile bir doktorun kendi hastasına teşhis koyması kolaylaştırılacaktır. Yapay zeka 

uygulamalarının doktorun yerini alması değil doktorların ve diğer sağlık personelinin  mesleki 

niteliklerini geliştirmesi ve açık noktalarını kapatması beklenir. Bu teknoloji gelince tıp alanında 

hekimin işlevi bitmeyecektir. Amaç, insan beyninin ihtiyacı olan alanlarda karar vermeyi kolaylaştıran 

bilişsel yöntemleri ve yapay zeka uygulamalarını kullanarak doktorların daha iyi kararlar alabilmesini 

sağlamaktır. Yapay Zeka yerine Artırılmış Zeka teriminin kullanılması önerilmektedir.  

Bu sistemler gelişmiş bir şekilde kullanılmaya başlandığında, bilişsel hesaplama yapabilen bulut tabanlı 

teknolojiler barındıran yapay zeka sistemleri kullanımı yaygınlaşacaktır. Bu yöntemleri kullanmayan 

küçük hastaneler, bağımsız muayenehaneler.. rakipleri ile baş edemeyecekleri için, kapanmak 

durumunda kalacaktır. Bu teknolojik tsunamiden en çok etkilenecek bölümler arasında; Radyoloji,  

Dermatoloji ve Patoloji sayılmaktadır. Ayrıca giderek nüfusun yaşlanması, kanser ve bakım hizmeti 

gerektiren öteki kronik rahatsızlığı olan hastaların, hastane yerine kendi evlerinde tedavi görmeleri için 

tv, laptop, tablet, akıllı telefon, giyilebilir sensörler vb. bilişim sistemi uygulamaları kullanılarak, rutin 

takip ve  gerektiğinde doktor, hemşire vb. sağlık personeli ile iletişim kurulup tedavi ve bakım 

hizmetlerinin sürdürülmesi sağlanabilecektir. 

Yapay zekanın sağlık alanında etik ilkeler gözetilerek kullanımının artması bir çok olumlu yansımalar 

sağlayacaktır. Etik ilkelerin gözetilmesi öngörülebilen sorunları engellemek açısından önemlidir.  

Öngörülemeyen sorunların çözümünde yine konuyla ilgili profesyonellerin meslek etiği açısından 

özenli olmasıyla, uygun biçimde evrilerek ilerleme sağlanacaktır. 
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BİLİM VE SAHTE BİLİM 

 

Prof. Dr. Kansu BÜYÜKAFŞAR 

 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji AD., Mersin 

 

 
Bilim: Gözlem ve mantıksal düşünme sonucu hipotezler üretme, bunların doğruluğunu araştırma,   

bilinmeyeni bilinir hale getirme, var olan ancak görülmeyeni görünür hale getirme ve gerçeği yalın hali 

ile açıklama sanatıdır. Bilim, bilgi üretir (bilimsel bilgi). Bilim, toplumların gelişmesinde ve refahında 

çok önemli rol oynar.  

Teknoloji: İnsan yaşamını kolaylaştıran alet, aygıt, cihaz, ekipman, gereç ve aparatların yapılması için 

gerekli bilgi ve malzemelerin bütünüdür. Teknoloji, bilimin uygulamalı bir sanat dalı haline 

dönüşmesidir. “Zanaat bilimi" olarak da adlandırılabilir. Teknolojik ilerleme için genellikle bilim 

kullanılır. Bilimin gelişmesinde de teknolojinin katkısı yadsınamaz. 

 

Bilim ve Teknolojinin Amaçları: İnsan merakını tatmin etmek, bilmek istemek, insan yaşamını 

kolaylaştırmak, yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini artırmak, toplumların uyumlu, huzurlu ve 

barış içinde yaşamalarını sağlamak, onların refah ve mutluluk düzeylerini artırmak, canlıları ve çevreyi 

korumak ve onların geleceğini tahsis etmek olmalıdır. 

Bilimsel iddialar mutlaka bilimsel kanıtlarla desteklenir. Bilimsel araştırmalar mantıksal çıkarımlar ve 

hipotezler (soru) ile başlar ve uygun ve geçerli yöntemlerle test edilir. Elde edilen kanıt niteliğindeki 

bulgular (veriler) mevcut bilgiler ışında yorumlanır ve yayımlanır. İddianın geçerliliği, kanıtın 

kalitesiyle desteklenir. 

 

Sahte Bilim (Sözde Bilim, Çöp Bilim, “Pseudoscience”): Bilimselmiş gibi görünen ve hatta bilimden 

bile daha üst düzeyde olduğu iddia edilen, evrensel bilimsel testlerle doğrulanamayan, kanıtlanmış 

mevcut bilimsel bilgiler ile uyumsuz faaliyetlerdir. Uluslararası kaynaklarda “fringe science, junk 

science, hoax science, bad science, fraud, scientific misconduct” gibi adlarla da adlandırılabilir. 
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Sahte Bilimin Karakteristik Özellikleri: İkna etmeye çalışmaz, inançlara ve duygu zafiyetine hitap eder,  

literatürü sade vatandaşa yöneliktir, bilinçli olarak detaylar gizlenir ve mistik bir hava verilir, dayanağı 

kişisel beyanatlar ve hikâyelerdir. Eğer varsa araştırması özensiz yapılmıştır, standartları, ölçüm 

hassasiyeti, validasyonu yoktur. Başarısızlıklar göz ardı edilir, mazeret ileri sürülür, ileri sürülen iddia 

hiçbir suretle terk edilmez, değiştirilmez. 

 

Sahte bilim nasıl önlenir? Gerçek bilimin mantığı bilinmeli ve öğretilmelidir. Neyin bilim olduğunu 

neyin olmadığı ayırt edilmeli, öğrencilere bilimsel sorgulama yeteneği kazandırılmalıdır. Dogmatik 

düşüncelerden soyutlanmalı, yaratıcılık ve bilimsel düşünce mutlaka empoze edilmeli ve kanıta dayalı 

bilim yapma öğretilmelidir. Ayrıca, gelecekte sahte bilim ile mücadele edilmelidir; bu her bilim 

insanının görevlerinden biri olmalıdır. Bilim İnsanı, bilinmeyenlerin arkasına sığınmamalı, gizemden 

faydalanmamalı, tartışmalı verilerin arasında kaynamamalı, tarafsızlığını korumalı ve veri-kanıt yokken 

iddia etmemelidir. 
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ÇOCUK VE ERGENLERDE BAŞ AĞRISI; BUZDAĞININ ALTINDA KALANLAR 

Prof. Dr. Aynur ÖZGE 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD., Mersin 

 

 

Çocuk başağrısı dendiğinde erişkinin minyatür bir modeli olmadığını kabul ederek başlamak gerek işe.  

Biopsikososyal bir sorun olarak baktığımızda başağrısına serebral maturasyona bağlı değişkenleri de 

göz önüne aldığımızda çocuk başağrısının etyolojiden fenotipik ekspresyona, komorbiditesinden tedavi 

spektrumuna, yaşam kalitesine etkisinden toplumsal yüküne kadar kendi özelinde değerlendirilmesi 

gerektiğini söyleyebiliriz. 

Bu noktada ülkemizde ilköğretimdeki çocukların %49.2 sinde, lise döneminde %78inde başağrısı 

olduğu, bu ağrıların ilköğretimde %10.4 ve lise döneminde %17.8 inin migren olduğu ve bu çocukların 

%33.2 sinin ebeveninin çocuğunun başağrısından haberdar olmadığı dikkate aldındığında konunun 

vehameti biraz daha ortaya çıkacaktır. Tüm bunlara %13 lere varan ağrı kesici kötü kullanımı ve %3 

leri bulan kronik (ayda 15 günden sık) başağrısı sorunlarını eklediğimizde çocuklarımızın ağrı 

nedeniyle akademik performansları ve sosyal hayalarından mahrumiyetlerini eklemek buzdağının ucunu 

görmemizi sağlar. Konuyu asıl açığa kavuşturacak olan nokta ise tıp eğitimi içerisinde başağrısı 

eğitimine gereken önemin verilmesi ve çocuk-ergen başağrısının kendi öznel tablosu içerisinde genç 

hekimlere mutlaka öğretilmesi olacaktır. Bu sunumda kendi araştırma materyallerimiz ve klinik 

pratiğimiz içerisinde konunun ülkemizdeki ve dünya genelindeki reel tablosu interaktif bir ortamda 

dinleyiciler ile paylaşılacaktır.  
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HASTALIKTA VE SAĞLIKTA miRNA 

Serdar KARAKURT 

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü., KONYA 

 

 

mikroRNA'lar (miRNA) yaklaşık 17-22 nükleotitden oluşan, kodlanmamış tek sarmal küçük RNA 

molekülleri olup son dönemlerin en dikkat çekici araştırma alanları arasına girmiştir. miRNA’lar hedef 

genlerin 3’UTR uçlarına bağlanarak hedef genlerin ekspresyonlarını baskılarlar. 2002 yılında primatlar,  

kemirgenler, kuşlar, balıklar, bitkiler ve virüsler dâhil olmak üzere tüm canlılardaki keşfedilmiş miRNA 

sayısı 218 iken bu sayısı 6 yıl içerisinde hızlı bir şekilde artmış olup 2008 yılında 6396'ya, 2013 yılında 

ise 24521' e çıkmıştır. Şimdiye kadar insanlarda 2578 miRNA keşfedilmiş olup bunların post-

transkripsiyonel seviyede yaklaşık %30 insan geninin ekspresyonunun düzenlenmesinde rol aldıkları 

ortaya çıkarılmıştır. Bir miRNA bir veya birden fazla genin ekspresyonunu etkileyebildiği gibi birden 

fazla gen de tek bir miRNA tarafından etkilenebilmektedir. Bundan dolayı genlerin ekspresyonlarının 

düzenlenmesinde ve hücre farklılaşması, apoptoz ve stres koşullarına yanıt gibi birçok hücresel süreci 

kontrol eden moleküllerdir. miRNA'lar hücresel homeostazi, doku tanımlanması ve birçok hastalığın 

regülasyonunda rol alırlar. miRNA ekspresyonundaki bozukluk prostat, akciğer ve karaciğer 

kanserlerinin yanı sıra Alzheimer, hipoksiya ve diyabet gibi birçok hastalığın da kaynağı olabileceği 

gösterilmiştir. miRNA'ların çeşitli hastalıkların nedeni olduklarının anlaşılmasının ardından 

araştırmacılar bu miRNA'ları spesifik hastalıkların tanısında nasıl kullanabileceklerini araştırmaya 

başlamışlar ve kanda veya biyopsi örneklerinde normalden farklı miktarlarda tespitinin bu hastalıkların 

birer belirteci olabileceklerini bulmuşlardır. Mikro dizi analizi ve miRNA dizi analizleri sayesinde 

hedef genler ve miRNA’lar arasındaki ilişki çok daha iyi anlaşılmakta olup gerek in vitro gerekse in 

vivo çalışmalar neticesinde fenotipte meydana getirdikleri değişimler çok daha rahat gözlenmektedir.  
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S1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRELERİ VE EĞİTİME KATKILARI 

 

1
Bilge Kaan TEKELİOĞLU,

 2
Serhat AYAN, 

2
Uğur Can TAŞAĞIL, 

2
Tahsin DALKILIÇ, 

2
Ahmet TOZLU, 

2
Salih FIRAT, 

2
Hasan Hüseyin DARDAN,

 3
Sinan Kandır 

 

1
Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı 

2
Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, 2. Sınıf öğrencisi 

3
Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

 

 

Giriş: Bu çalışmanın amacı ülkemiz genelinde üniversitelerimizin sağlık bilimleri fakülteleri öğrenci 

bilimsel araştırma klüpleri tarafından düzenlenen bilimsel araştırma kongrelerini incelemek ve eğitime 

katkı seviyelerini belirlemektir. 

Materyal Metod: Türkiye genelinde üniversiteler büntesinde sağlık bilimleri öğrenci kulüpleri 

tarafından düzenlenen bilimsel araştırma kongreleri araştırılmıştır. Elde edilen veriler ÇÜSBAK 2018 

Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresinde sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

Bulgular: Bu anlamda 1. ÇUSBAK Ulusal Sağlık bilimleri öğrenci konğresi tüm sağlık bilimlerini 

tek bir çatı altında toplayarak ön plana çıkmaktadır ve ‘Tek Tıp Tek Sağlık’ felsefesine uyum 

göstererek önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Alfabetik sıra ile sıralandığında; Diş Hekimliği 

alanında uluslararası düzeyde 3 kongre düzenlenmektedir; 24. Türk Diş Hekimler Birliği, Yakın 

Doğu Üniversitesi Dünya Diş Hekimler Birliği ve Ege Üniversitesi öğrenci kongreleri. Eczacılık 

alanında 5 ulusal öğrenci kongresi düzenlenmektedir; Atatürk, Dicle, Erciyes, Karadeniz Teknik ve 

İstanbul Üniversitesi öğrenci kongreleri. Sağlık Bilimleri alanında ulusal düzeyde 3 kongre 

düzenlenmektedir; Çukurova Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Çanakkale 18 

Mart Üniversitesi öğrenci kongreleri. Tıp eğitimi alanında 1 uluslararası ve 3 ulusal öğrenci kongresi 

düzenlenmektedir; İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Yeditepe ve İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci kongreleri. Veteriner Hekimliği alanında 5 uluslararası 

öğrenci kongresi düzenlenmektedir,  Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi,  

Kayseri Erciyes Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci kongreleri. 

Sonuç: 20. Yıllarını aşkın düzeyde uluslararası olarak düzenlenmekte olan öğrenci araştırma klübü 

kongreleri ülkemiz sağlık eğitimlerine büyük katkı sağlamakta ve öğrencilerimizi araştırmaya teşvik 

ederek eğitim kalitesini yükseltmektedir.  

Anahtar kelimeler: Sağlık Bilimleri, Öğrenci Araştırma Kongreleri 

Kaynaklar 
1- http://istanbultip.istanbul.edu.tr/ogrenci/26-uluslararasi-tip-bilimleri-ogrenci-kongresi-imssc/. Erişim  

Tarihi: 09.04.2018, 21.10. 

2- http://www.tdbkongreleri.org/. Erişim Tarihi: 09.04.2018, 21.15. 

3- http://cusbakkongre.org/. Erişim Tarihi: 09.04.2018, 21.20. 
4- http://vetbak.istanbul.edu.tr/. Erişim Tarihi: 09.04.2018, 21.25. 

https://pharmacy.erciyes.edu.tr/dyr/duyuru-detay/ıv-ulusal-eczacılık-ogrencı-kongresı-hakkında-duy/1 Erişim Tarihi: 
09.04.2018, 21.30. 

 

http://istanbultip.istanbul.edu.tr/ogrenci/26-uluslararasi-tip-bilimleri-ogrenci-kongresi-imssc/
http://www.tdbkongreleri.org/
http://cusbakkongre.org/
http://vetbak.istanbul.edu.tr/
https://pharmacy.erciyes.edu.tr/dyr/duyuru-detay/ıv-ulusal-eczacılık-ogrencı-kongresı-hakkında-duy/1%20Erişim%20Tarihi:%2009.04.2018,%2021.30.
https://pharmacy.erciyes.edu.tr/dyr/duyuru-detay/ıv-ulusal-eczacılık-ogrencı-kongresı-hakkında-duy/1%20Erişim%20Tarihi:%2009.04.2018,%2021.30.
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S2- HİPERTANSİF ÇOCUK VE ADOLESANLARA BMI İLİŞKİLİ GENEL YAKLAŞIM 

Buket COŞKUN, Gökçe ÇAPAR 

Danışman: Prof. Dr. Aysun BAYAZIT  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Hipertansiyon (HT) birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı yüksekliğidir. Çocuk ve 

adolesanlarda giderek artmakta olan bir sağlık sorunudur. HT prevalansındaki artıştan sorumlu tutulan 

en önemli nedenlerden biri obezitedir. Hipertansiyonlu hastalarda sekonder organ hasarı riski göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada adolesan ve çocuklarda obezitenin hipertansiyon üzerindeki 

etkilerinin incelenmesi planlanmıştır. 

Materyal-Metot: 24 saatlik kan basıncı monitorizasyonu (ABPM) yapılan adolesan dönemindeki 72 

hipertansif çocuk hasta boy, kilo, beden kitle indeksi (BMI), biyokimyasal parametreler, insülin direnci 

ve ikincil organ hasarı olarak gözdibi ve sol ventrikül kitle indeksiyle değerlendirildi. Böbrek fonksiyon 

testleri normal olan hastalar çalışmaya dahil edildi. 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 16.11±2.5 idi ve BMI‘e göre obez (grup 1; >30 kg/m²), fazla kilolu 

(grup 2; 25-29,9 kg/m² ) ve normal (grup 3; 15-24,9 kg/m² ) olarak 3 gruba ayrıldı. Gruplar ABPM 

değerlendirmesinde gündüz/gece ortalama arteriyel basınç (MAP), gündüz/gece kalp atışı (HR), 

gündüz/gece sistolik ve diastolik yük ve biyokimyasal parametreler yönünden incelendiğinde değerlerin 

ortalamaları arasında fark bulunmadı. Gece tansiyon ortalamaları dipper/non-dipper olarak 

değerlendirildiğinde, Grup 1 %73, grup 2 %79, grup3 % 63 non-dipper bulundu. Diastolik dipper/non-

dipper değerlendirmesine göre grup 1 %53 non-dipper, grup 2 %63 non-dipper, grup3 %48 non-dipper 

bulundu. Sekonder organ hasarı açısından ekokardiyografi sonuçlarına göre grup 1’de %33, grup 2’de 

%14, grup 3’te %54 kadar sol ventrikül hipertrofisi gözlendi. Hipertansif retinopati grup 1 %67, grup 2 

%26.3, grup 3 %21 pozitif bulundu. ABPM gündüz/gece sistolik yük artışı ile ekokardiyografide sol 

ventrikül hipertrofisi arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı. Hastaların BMI arttıkça hipertansif 

retinopati görülme sıklığı artmaktaydı. Çocukta HT başlama yaşı ile hemoglobin ve beyaz kan hücre 

artışı arasında anlamlı pozitif korelasyon saptandı.  

Sonuç: Obez olan çocuklarda ABPM’de kan basıncı değişkenlikleri obez olmayan sekonder 

hipertansiyonu olan çocuklardan farklılık göstermediği saptandı. Obez çocuklarda sol ventrikül 

hipertrofisi gibi sekonder organ tutulumunun, obez olmayan çocuklara göre istatistiksel farklılık 

göstermemesi ikincil organ hasarında BMI dışında başka faktörlerin de rol oynadığını düşündürmüştür.  

Bu konuda hasta sayısının daha çok olduğu randomize kontrollü çalışmaların yapılması gereklidir.  

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, obezite, ABPM, adolesan 
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S3-Elin Antropometrik Ölçümleri 

Nuriye Kübra BAYRAKTAR,1  ÖZŞAHIN E2 

1
Başkent Üniversitesi Adana SHMYO, ADANA 

2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Anatomi AD, 

ADANA 

 

Amaç: Bu  çalışmada amacımız  sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin, baskın  olarak kullandıkları 

ellerinin çeşitli antropometrik ölçümlerini yaparak standart Krogman El indeksine göre sınıflandırmak 

ve bu yaş grubuna ait bir veri tabanı  oluşturmaktır. 

Gereç-Yöntem: Bu çalışmaya Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul’unda 

öğrenim gören anatomik açıdan sağlıklı ve herhangi bir metabolik hastalığı bulunmayan baskın olarak 

sağ elini kullanan 49 erkek, 92 kız toplam 141 öğrenci dahil edilmiştir. Öğrencilerin; yaş, cinsiyet, boy, 

kilo ölçümü yapıldıktan sonra sırasıyla sağ el uzunluğu, sağ el genişliği ölçüldü. Ölçüm sonuçları mm 

cinsinden kaydedildi. Bulunan değerler  El genişliği/El uzunluğux100 formülü’ne göre hesaplanarak 

standart Krogman indeksine göre sınıflandırıldı.  

Bulgular:  Erkeklerde sırasıyla, sağ el uzunluğu, ortalama 183,9±0,88mm;  sağ el genişliği,  

87,54±0,70mm; el indeksi 47,58 olup Krogman el indeksine göre brachycheri grubu olarak 

değerlendirilirken,  kızlarda ise, sırasıyla;  sağ el uzunluğu, ortalama 169,75±2,01, sağ el genişliği,  

77,63±1,21mm; el indeksi 45,72 olup Krogman el indeksine göre mesocheri grubu olarak 

sınıflandırılmıştır. 

Sonuçlar: Çeşitli populasyonlar arasında vücut ve vücut parçalarına ait ölçümler ve bunların yaş,  

cinsiyet ile ilişkisi genetik ve çevresel faktörlerden dolayı oldukça değişkenlik göstermektedir. Bundan 

dolayı cinsiyet ayrımında, kimliklendirmede, kişiye özel ergonomik tasarımlarda kullanılması 

düşünülen bu tür verilerin popülasyonlara özgü olması önerilmektedir. Bu çalışmada, dar bir 

populasyon grubuna ait elin antropometrik  ölçümleri ve el indeksi gibi  verilerin bu konuyla ilgili 

çalışanlar için bir veri tabanı oluşturacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Sağ el genişliği,  sağ el uzunluğu, el indeksi, Krogman indeksi. 

 

 

 

 

 

 



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KONGRESİ 

20-22 Nisan 2018 

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi Balcalı-Adana, TÜRKİYE 

 

 

S4- MÜZİK TERAPİSİ VE MÜZİK TEMELLİ MÜDAHALELERİN ETKİLERİ 

Vildan YURT, Ahmet ESEN, Gülsüm TEKİN 

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, KONYA 

 

Müzik, insanlık tarihi boyunca evrimsel gelişime dahil olan, duygu ve ruh halinde belirgin değişiklikler 

yaratan, sadece bir sanat olarak değil, aynı zamanda fiziksel ve psikolojik sağlığı etkileyen duygu 

aktarımıdır. Son zamanlarda müziğin psikolojik, fizyolojik ve immünolojik etkilerinin araştırılması 

popülerlik kazanmıştır. Özellikle nörotransmitter, hormon, sitokin ve immünglobulin gibi nörokimyasal 

parametreler değerlendirilerek, anksiyete ile nörolojik hastalıklarda ve operasyon sonrası hastalarda 

müzik tabanlı müdahalelerin duygusal refahı destekleme üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu derlemede 

müziğin, nörokimyasal biyobelirteçleri ve hastaların refah düzeyini ne şekilde etkilediğine dair bilgi 

verilecektir.  

Müzik ve psikonöroimmünolojik belirteçler arasındaki ilişki için sistematik veri tabanı olarak PubMed 

kullanılmıştır. Araştırma yapılırken “müzik terapisi, immun sistem, anksiyete, nörolojik hastalıklar, pre 

ve post-operatif” gibi anahtar kelimeler kullanılarak, ilgili bilimsel araştırmalardan derleme yapılmıştır. 

Çalışmalarda, hareketli müzik dinletisinin sempatik sinir sistemini aktive ettiği ve plazma kortizol,  

ACTH, prolaktin, büyüme hormonu ve norepinefrin düzeylerini artırdığı gözlemlenmiştir. Ayrıca 

sağlıklı bireylerde dinleti sonrası kan akış hızı da artış göstermiştir. Anksiyete bozukluğu olanlarda ise 

klasik müzik bu parametrelerin plazmadaki düzeylerini azaltmıştır. Operasyon öncesi müzik dinletilen 

hastalarda da hem kardiyovasküler ve nöroendokrin stres biyobelirteç düzeyleri azalmış, hem de müzik,  

ağrılara karşı opiyat etkisi yaratmıştır. Sitokin düzeylerinde ise özellikle IL-6, IL-8 ve IL-10 seviyeleri,  

yaşlı (artma) ve gençlerde (azalma) değişkenlik göstermiştir. İmmünglobulinlerden Ig-A seviyesinde 

artış ve Ig-E düzeyinde azalma saptanmıştır. 

Metabolik ve fiyolojik aktivitelerin yanı sıra nörogörüntüleme tekniklerinin de dahil edilmesiyle 

müziğin, biyobelirteçleri etkileme mekanizması daha iyi açıklanabilir. Üstelik müziğin nörokimyasal 

etkisinin net anlaşılabilmesi için nörolojik sürecin detaylandırılması gerekir ki, bu da araştırma 

aşamasında müzik türü ve değişkenleri ile hastalık patofizyolojisinin beraber değerlendirilmesiyle 

mümkün olabileceğini göstermektedir. Bundan sonra yapılacak olan daha kapsamlı araştırmalarda 

müzik tabanlı müdahaleler, hastalıklarla savaşabilmede ve hastanın refahını sağlamada önemli bir rol 

oynarsa müzik terapisinin sağlık hizmetlerine dahil edilmesi mümkün olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, hormon, cerrahi, tedavi 
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S5- OBSTRÜKTİF  UYKU APNESİ SENDROMU HASTALIĞINDA APNE-HİPOPNE 

İNDEKSİ İLE ANTROPOMETRİK DEĞERLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

 

Sunum şekli değişmiştir. 
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S6- NÖROFİBROMATOSİS TİP 1; KLİNİK VE GENETİK  

Seyyithan ERÜKCÜ 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,  ADANA  

 

Giriş: Nörofibromatosis tip 1 (NF1) oldukça ender, genellikle otozomal dominant geçişli multisistemik bir 

hastalık olup 6 veya daha fazla cafe-au-lait” lekeleri, 2 veya daha fazla kutanöz nörofibrom, aksiller ve 

inguinal çillenme ve Lisch nodülleri, uzun kemiklerin korteksinde inceleme, psödoartrit, optik gliom ve 

birinci dereceden akrabada benzer hastalık gibi yedi kriterden en az ikisinin varlığı ile tanı konur. Hastalıkla 

ilişkili gen 17q11.2 kromozomu üzerinde lokalizedir.  Bu çalışmada değişik yakınmalar ile değerlendirilen 

tanı kriterlerine göre kesin NF1 olarak tanınan hastalarının klinik, ve genetik özellikleri sunulmuştur.  

Materyal-Metod : Yirmi NF1 hastası çalışmaya alınmıştır. Ayrıntılı nörolojik muayene akabinde pedigrileri 

çizilmiştir. Serebral MRG yanısıra gerekli görülen durumlarda serebral anjiografi ve spinal MRG 

incelemeleri yapılmıştır. Endikasyon doğrultusunda hastaların tamamında NF1 geni tüm gen dizi analizi 

çalışması yapılmıştır. Moleküler çalışma neticesinde yeni mutasyon saptanan olgularda SIFT, PolyPhen2 ve 

MutationTaster in-silika veribankaları kullanılarak fonksiyonel analizleri gerçekleştirildi. 

Bulgular : Hastaların yaş ortalamaları 25,8 ± 10 yaş olup (10-56), 12’si kadın 8’i erkek idi. Nörolojik 

muayene: 2 hastada kompleks parsiyel nöbet (birinde mental retardasyon ve paraparezi mevcut), bir hastada 

mental-motor retardasyon, bir hasta mental retardayon, bir hastada paraparezi ve skeletal deformiteler, 2 

hastada  pozisyonel vertigo, iki hastada işitme kaybı, bir hastada unilateral görme keskinliğinde azalma 

saptanmıştır. Serebral MRG: bir hastada triventriküler hidrosefali ve ventriküloperitoneal shunt, 8 olguda 

serebral, bir olguda spinal nörofibromlar görülmüştür. Klinik olarak NF1 tanılı 20 olgumuzda yapılan 

moleküler tetkikler neticesinde hastaların tamamında mutasyon tespit edilmiş olup, %25’inde (n=5) daha 

önce literatürde tanımlanmamış ancak yapılan analizler neticesinde hastalık etkeni olarak tespit edilmiş yeni 

mutasyonlar saptanmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda yüksek oranda saptanan yeni mutasyonlar moleküler genetik incelemelerin ve 

nörogenetik alanında klinik değerlendirmenin ülkemiz açısından önemini bir kez daha vurgulamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Nörokütanöz hastalıklar, klinik, genetik.  
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S7- SIÇANLARDA KRONİK PARASETEMOL UYGULAMASININ  NİTROGLİSERİNLE 

OLUŞTURULMUŞ DENEYSEL MİGREN MODELİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Kürşat GÜÇLÜ, Muhammed Burak BEREKETOĞLU, Asya GÖKÇELİ, 

Ahmet Tuğrul TAMER, Halenur ÇOLAK 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Kronik migren ağrılı ve ağrısız episodlar ve birçok nörolojik belirtilerle yinelenerek ortaya çıkan,  

nedenleri ve etki mekanizmasının karmaşıklığı nedeniyle tedavi başarısı düşük olan yaygın bir 

hastalıktır. Kronik migrenin tedavisinde  birçok analjezik kullanılmaktadır. Ağrı ve ateşi kesmede 

sıklıkla kullanılan parasetemol bu analjeziklerden bir tanesidir. Migren tarzı baş ağrısı çeken 

hastalar parasetomolu; düşük maliyeti, minimal yan etkileri, kolay ulaşılabilirliği sebebiyle tek başına 

ve ya diğer ilaçlarla kombine olarak sıklıkla kullanmaktadırlar. Ancak son zamanlarda parasetomolun; 

ilaç aşırı kullanım baş ağrısı, solunum ve sinir sistemi sıkıntıları gibi yan etkilere yol açtığı 

gözlenmiştir.  

Kronik parasetamol tedavisinin kortikal yayılan depresyon migren hayvan modelinde; serebral 

mikro damarlarda değişiklik ve trigeminal ganglionda CGRP ekspresyonunu artırdığı gösterilmiştir. Bu 

bulgulara göre, kronik parasetamol kullanımının migren ağrısını kötüleştirdiği söylenebilir. Bu hipotezi 

kanıtlamak için, bu çalışma, kronik parasetamol tedavisinin etkisini,  

sıçanlarda nitrogliserin ile indüklenmiş migren modelini kullanarak mekanik allodini, ağrı yüz oranı ve 

bazı beyin bölgelerinin histolojik görünümünü inceleyerek araştırmayı amaçlamıştır.  

Materyal-Metod: 200-250 gr ağırlığındaki Wistar sıçanları kontrol, migren ve parasetamol tedavisi 

alan migrenli grup olarak ayrıldı. Parasetamol, 30 gün boyunca günde bir kez (200 mg / kg vücut 

ağırlığı, intraperitonal olarak, ip) uygulandı. Migren, NTG uygulaması ile indüklendi. NTG 

veya salin(?), 30 gün boyunca her üç günde bir 10 mg/kg hacminde intraperitoneal 

(ip)  uygulandı.  Davranışsal testler 14.,21., ve 30. günlerde,   NTG uygulamasından 2 saat sonra 

mekanik allodini ve ağrı-yüz ifadesi olarak yapıldı.   Mekanik allodini, sıçanların plantar yüzeyinde 

dokunma duyarlılığının değerlendirilmesini otomatikleştiren  Dinamik Planter Aesthesiometer 

kullanılarak incelenmiştir. Her pençe çekilmesinde, gecikme süresi (GS) tespit edildi ve 

kaydedildi. Ağrı-yüz ifadeleri Rat Grimace Scale yöntemi ile incelendi. Tüm deneylerin sonunda 

beyinler disseke edildi (30. gün). Beyin örnekleri 72 saat% 10 formaldehit ile sabitlenmiştir.  

Fiksasyondan sonra  beyin bölümlerinin kesitlenmesi,  frontal korteksten oksipital loba doğru 

gerçekleştirildi. Serebellum, pons, medulla oblongata ve dura ayrı ayrı kesitlenmiş ve parafine 

gömülmüştür. Işık mikroskobik inceleme için 5 m kesit yapıldı ve hematoksilen-eozin ile boyandı.  
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Bulgular: Migren ve migren + parasetamol gruplarının LT sonuçları kontrol grubundan 14, 21 ve 30. 

günlerde istatistiksel olarak farklı (p <0.05) idi. Kontrol, migren ve migren 

+ parasetamol gruplarının LT'leri 30. günde 10.82 ± 0.42, 7.36 ± 0.22 ve 6.97 ± 0.36 idi. Bu sonuçlar  

tekrarlayan NTG ve NTG + Parasetamol uygulamasının mekanik allodini ürettiğini göstermektedir. 

Kontrol grubuna göre migren grubunda  % 40, migren + parasetamol grubunda ise % 66 oranında 

ağrının yüz ifadesi değişikliği yaptığı gösterildi.  

Bu sonuçlar NTG'nin ağrı oluşturduğunu ve parasetamolün NTG'nin neden olduğu ağrıyı 

kötüleştirdiğini göstermektedir. Işık mikroskobik incelemede belirgin histolojik anormallikler 

görülmedi.  

Tartışma: Bu bulgular sıçanlarda kronik parasetamol uygulamasının NTG'nin indüklediği migrende 

mekanik allodiniyi değiştirmiyorken, yüz ifadesini kötüleştirdiğini göstermektedir. Bu bize 

kronik parasetamol kullanımının kronik migren hastalarına zararlı olabileceğini düşündürmektedir.  

Migren mekanizmalarını ve farklı deney yöntemlerini dikkate alan ayrıntılı araştırmalar, gelecekte daha 

fazla yorumlayıcı sonuçlar doğurabilir.  

Anahtar kelimeler: Başağrısı, migren, parasetamol  
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S8- MİYOTONİK DİSTROFİ TİP 1: KLİNİK SPEKTRUM 

 Aleyna YAPICI, Berkay YILMAZ 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Steinert hastalığı olarak da adlandırılan Miyotonik Distrofi (MD); kaslarda miyotoni ve distrofi 

ile seyreden erişkinlerde en sık görülen kas hastalığıdır. Otozomal dominant kalıtılan hastalık 

19q13.3’te bulunan DMPK (myotonin) geninin kodlamayan bölgesinde üçlü tekrar artışı (CTG) bağlı 

olarak ortaya çıkar.  Hastalığın 4 ayrı alttipi vardır. Bunlar premutasyon, hafif, klasik ve konjenital 

olarak adlandırılır. Bu alttipler, bu bölgedeki tekrar sayılarının değişimine göre isimlendirilmişlerdir.  

Hasta olmayan bir bireyde normal olarak 35 tekrara kadar CTG üçlüsü bulunabilir. 35-50 tekrar 

arasında ise, hastalığa dair herhangi bir belirti görülmediği halde, bu tekrar sayıları stabil değildir, ve 

nesilden nesile artarak aktarılır. Dolayısıyla DM1 hastalığında antisipasyon gözlemlenir. Yalnızca 

kasları değil aynı zamanda göz, kalpte, endokrin sistem, ve sinir sisteminde de etkilenmeye yol açar.   

Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Nöroloji kliniğine başvuran nörolojik ve genetic veriler ışığında 

kesin DM1 tanısı alan olgularda klinik spectrum gözden geçirilmiştir.   

Materyal ve Metod: Çalışma için Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Etik 

Kuruldan onay alınmıştır.  Akabinde poliklinikte kesin DM1 tanısı ile takip edilen 27 olgu telefonla 

aranarak poliklinik control randevusu verilmiş kontrolde ayrıntılı öykü yanı sıra fizik muayeneyi de 

içeren nörolojik muayeneleri yapılmıştır.   

Bulgular: Genel yaş ortalamaları 41,2±12,5 yaş olan hastaların 21 (%78) erkek, 6 (%12)’si kadın idi.  

Hastaların doğum yerleri sıklık sırasına göre Kahramanmaraş (%44), Diyarbakır (%22), Hatay (%18,5),  

geri kalan %15’lik oran Adana, Mersin, Niğde, Almanya ve Suriye doğumlu idi. Bütün olgularda aile 

öyküsü pozitifdi. Hastaların hepsinde frontal tip kellik, çiğneme kaslarında atrofi, aksiyon ve perküsyon 

miyotonisi yanı sıra distal kas gruplarında güçsüzlük, fasyal dipleji, bulber bulgular, oftalmoparezi,  

derin duyu ve tendon reflekslerinde etkilenme mevcuttu. Ayrıca 24 (%89)’ünde nörolojik muayene yanı 

sıra elektrofizyolojik olarak gösterilmiş polinöropati, 17 (%63)’sinde katarakt, 4 (%15)’ünde 

endokrinopati, 4 (%15)’ünde kolesistektomi, 4 (%15)’ünde sterilite, (1 (%3,7)’inde epilepsi 1 (%%3,7) 

’inde ise sensorinöral işitme kaybı saptandı.  

Sonuç: Hastalık gerek zengin klinik bulgular gerekse anestezik ajanların malign hipertermi yaratmaları 

nedeniyle yalnızca nörolog değil hemen her dispilinde çalışan ağlık elemanını ilgilendiren bir 

hastalıktır. Klinik spektrumu bilmeyen bir hekim için yanlış tanı ve tedavi uygulanması kaçınılmazdır.  

Bu çalışma ile hastalığın klinik bulgularına dikkat çekilerek farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Myotoni, genetik, klinik 
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S9- MİYOTONİK DİSTROFİ TİP 1; DİSFAJİNİN DYMUS ÖLÇEĞİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Berkay YILMAZ, Aleyna YAPICI  

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Yutma; oral, farenks, larenks, özefagus ve solunum kasları ile diğer yapıların istemli ve istemsiz 

hareketleriyle oluşan kompleks bir fonksiyondur. Yutma bozukluğu ya da yutma yeteneğinin 

kaybolması olarak adlandırılan disfaji, yutma fonksiyonu ile ilişkili serebral korteksin ilgili alanlarında 

lezyonlar veya nöromüsküler iletimde sorunlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Miyotonik distrofi (DM 

Tip1)’li hastalarda disfajiye bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi mortalite nedenleri arasında ilk sırada 

yer almaktadır. Ayrıca bu hasta grubunda disfajinin neden olduğu malnütrisyon ve dehidratasyon da 

mortaliteye katkıda sunmaktadır. Disfajinin erken dönemde hızlı ve kolay uygulanabilir bir tarama 

yöntemi ile belirlenmesi bu komplikasyonların önlenmesini sağlayabilir. Hasta başı taramalarda 

genellikle ölçekler veya su içe testi uygulanır. Bu çalışmada multiple skleroz’da görülebilecek disfajinin 

değerlendirilmesi için geliştirilen ve Türkçe validasyonu Tenekeci ve ark. tarafından yapılan Multipl 

Sklerozda Disfaji Değerlendirme Ölçeği (Questionnaire for the Assessment of DYsphagia in MUltiple 

Sclerosis; DYMUS) litaratürde ilk kez DM 1’li olgulara uygulanmıştır. Ölçekte katılar için disfaji (1, 3, 

4, 5, 7, 8 ve 10’ncu maddeler) ve sıvılar için disfaji (2, 6 ve 9’ncu maddeler) olmak üzere iki alt boyut 

bulunmaktadır. Ölçekte yer alan bütün maddeler “Hayır=0” ve “Evet=1” şeklinde kodlanmakta; toplam 

ölçek puanı 0 ile 10 arasında değişmektedir. DYMUS'da yer alan maddelerden en az birine “Evet” 

yanıtı verilmesi hastada disfaji olduğunu göstermekte; 3 ve üzeri puan ise ciddi disfaji olduğuna işaret 

etmektedir. Ayrıca hastalara tanımlayıcı bilgi formu uygulanmıştır. Tanımlayıcı Bilgi Formu’nda; yaş,  

cinsiyet, eğitim durumu, hastalık süresi, kullanılan ilaçlar, başka kronik hastalığa sahip olma durumu 

gibi sorular yönlendirilmiştir. Uygulanması ve hasta tarafından anlaşılması kolay toplam 10 maddeden 

oluşan  ölçeğe verilen yanıtlar ayrıca su içme testi ile konfirme edilmiş hastalardaki disfajinin varlığı ve 

derecesi ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Materyal-Metod: Bulgular: Çalışmaya klinik olarak miyotonik distrofiyi düşündüren moleküler 

çalışmalar ile CTG artışının saptanarak kesin tanı alan toplam 27 olgu alınmıştır. Hastaların beden kitle 

indeksleri hesaplanmış akabinde DYMUS ölçeği uygulanmış ve su içme testi yapılmıştır.   

Bulgular: 21 (%78) erkek, 6 (%12)’si kadın Hastaların genel yaş ortalamaları 41,2±12,5 yaş olup 

erkeklerde 38,04±10,9 yaş, kadınlarda 52,3±12,4 idi. Hastalık başlama yaşı 27,7±9,2 yaş olarak 

belirlenmiştir. Hastalığı başlangıcından bu yana geçen süre 12,3±8,0 olarak belirlenmiştir. Eğitim 

düzeyi ilköğretim 8 (%29,6), ortaöğretim 17 (%62,9) üniversite 2 (%7,4)  idi.  
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Beden kitle indeksleri  genel olarak 22,7±4,2 olup erkeklerde 20,9±1,2, kadınlarda  26,7±5,9, DYMUS 

ortalama puan 7 olup hepsinde ciddi disfaji olduğu   belirlendi.      

Sonuç: Bu çalışma  hastalar takipli olmasına rağmen bu araştırma yapılıncaya kadar disfaji varlığı ve 

ciddiyetinin gözardı edildiği ortaya koymuştur. Bu nedenle bu olguları takip eden hekimlerin diğer 

sistemik problemler yanı sıra yutma güçlüğü varlığı ve derecesini belirlemesi  mortalite/morbidite yanı 

sıra hasta yaşam kalitesi açısından da önem arzetmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Miyotoni, DYMUS, disfaji, beden kitle indeksi 
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S10- FABRY HASTALIĞI; TEDAVİ ETMEK İÇİN BİLMEK GEREKLİ 
 

Merve DOĞAN, H. Seyyithan ERÜKÇÜ 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Fabry hastalığı, α-galaktozidaz A genindeki (GLA) mutasyondan kaynaklanan, X’e bağlı resesif 

geçişli bir lizozomal depo hastalığıdır. α-galaktozidaz A enzimindeki (α-Gal A) eksiklikten dolayı başta 

globotriaosylceramide (Gb3) olmak üzere glikosfingolipidler santral sinir sistemi, göz, kalp, böbrek,  

vasküler endotel yapılar başta olmak üzere tüm dokularda birikir. Bu çalışmada Fabry hastalığı olan üç 

olgu üzerinden hastalığın semptomları ve geri dönüşümsüz doku hasarı gelişmeden enzim replasman 

tedavisine başlamak için erken tanının önemi tartışılacaktır. 

Olgu 1 

Yirmiyedi yaşında erkek hasta başağrısı yakınması ile kliniğe kabul edildi. Başğarıları nedeniyle daha 

önce migren tanısı aldığı belirlendi. Özgeçmiş: el ve ayaklarda çocukluk döneminden bu yana devam 

eden ağrı yakınmalarının olduğu bildirildi. Soygeçmiş: anne baba akrabalığı yok, bir erkek kardeşde de 

benzer yakınmalar mevcut. Fizik muayene: TA: 140/90 mmHg, nabız: 76/dk, el -ayaklarda hipohidroz,  

kalça ve göbek çevresinde  anjiokeratom mevcut. Nörolojik muayene doğal. Laboratuvar: tam kan 

sayımı, biyokimya paneli, EKOkardiyografi normal. Tam idrar tetkikinde proteinüri mevcut. Lökosit-

beta galactosidase enzim aktivitesi  62 (50-108) nmol/(h ml), lökosit-alfa galactosidase enzim aktivitesi 

0 (n: 10–19 nmol/(h ml). Moleküler çalışma Fabry’den sorumlu genlerden biri olan IVS5-2_3delCA 

mutasyonu mevcut. Aile taraması erkek kardeşde benzer mutasyon saptandı.   

Olgu 2 

Kırk yaşında kadın hasta tekrarlayan sol yan güçsüzlüğü nedeniyle kliniğe kabul edildi. Nörolojik 

muayene: solda yüzüde içine alan 4/5 düzeyinde hemiparezi, hemihipoestezi mevcuttu. Özgeçmişte 

2013 yılında sol yan güçsüzlüğü nedeniyle hospitalize edildiği, beyin damar tıkanıklığı olarak tanındığı,  

bu dönemde yapılan EKOkardiyografi, transösefagial EKO, karotis vertebral doppler normal.  

Hipertansiyon saptanan olguya ACE inhibitörü başlanmış hala kullanmakta. Ayrıca clopidogrel ve 

atorvastatin alıyor. Klinik tablo bir ay içinde tamamen düzelmiş. Laboratuvar: BUN: 54, Cr: 1.8 ve 

proteinürisi mevcut.  -Gal A 2.9 nmol/(h ml) -( n: 10–19 nmol/(h ml). Ekson 7’de p.R363H missense 

mutasyon.  
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Olgu 3 

Kırkyedi yaşında kadın hasta çift görme yakınması ile kliniğe kabul edildi. Özgeçmişte 26 yaşında çift 

görme yakınmasının olduğu, tedavisiz bir hafta içinde tamamen düzeldiği birkaç yılda bir bu 

yakınmaların tekrarladığı, bu dönemde yapılan serebral MRG ve BOS analizinin normal olduğu 

belirlendi. Otuzüç yaşında önce sağ daha sonra tinnitusun eşlik ettiği sol ayakta parestezi  

yakınmalarının geliştiği ve 2 hafta içinde düzeldiği, 42 yaşında konuşma bozukluğu – sol yan 

güçsüzlüğü gelişmesi üzerine hastalık ataklarla gittiği için relapsing remitting Multiple skleroz tanısı 

aldığı steroid sağaltımı başlandığı ve 5 hafta da düzelme olduğu bildirildi. Son atakta başlanan steroide 

yanıt yok. Özgeçmiş: 360 paket/yıl sigara-20 yıl. Soygeçmiş: erkek kardeşde- kalpte büyüme, ellerde 

his kaybı. Fizik muayene: TA 160/90 mmHg. DTR’ler hiperaktif, aşil klonusu ve solda Babinski pozitif.  

Serum alfa-galactosidaz enzim düzeyi : -Gal A 1.9 nmol/(h ml). GLA geninde hemizigot p.R112L 

mutasyonu saptandı. 

Sonuç: Bu çalışma ile değişik sistemleri tutan ölümcül bir lizozomal depo hastalığı olan Fabry 

hastalığının günümüzde tedavi şansının olması nedeniyle hastalığın semptomlarına dikkat çekmek ve 

farkındalık yaratma amaçlanmıştır.  

Anahtar kelimeler: ender hastalık, lizozom, klinik, tedavi 
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S11- İNSAN VE KÖPEKLERDE MYASTHENIA GRAVIS’IN TIMOMA ILE İLIŞKISI  

Seda KARA1, Sinan KANDIR2 

 
1
Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 2. Sınıf 

2
Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

 
Giriş: İnsan ve hayvanlarda aynı fizyopatolojik özelliğe sahip, nöromüsküler kavşak hastalığı olan 

myasthenia gravis kaslarda çabuk yorulma ve zayıflık ile karakterizedir. Etiyopatolojisinde nikotinik 

asetil kolin reseptörlerinin fonksiyonel bozukluğu veya yokluğu olmakla birlikte, otoimmün 

hastalıklarla bağlantılı olarakta görülebilmektedir. Nitekim, ilerleyen yaşlarda T-lenfosit 

olgunlaşmasından sorumlu timus bezlerinde meydana gelen tümörlerle myasthenia gravis sendromu 

arasında sıkı bir ilişki bulunduğu bildirilmektedir. 

Amaç: İnsan ve köpeklerde timoma ilişkili myasthenia gravis olgularını incelemek amaçlanmıştır.  

Yöntem: Bu amaçla yıl sınırlandırması olmaksızın pubmed üzerinden “myasthenia gravis” , 

“thymoma” , “human” , “dog” anahtar kelimeleri “and“ bağlacı kullanılarak literatür taraması 

yapılmıştır.  

Bulgular: İlgili anahtar kelimeler ile yapılan aramalar sonucunda elde edilen verilere göre, “myasthenia 

gravis” anahtar kelimesine ait 16746 adet, “and” “thymoma” 2810 adet, “and” “human” 2580 adet,  

“and”dog” 31 adet makale olduğu görülmüştür. Myasthenia gravis, timoma ve insan’lardaki toplam 

çalışmaların %11’lik kısmının son 5 yılda yapılan çalışmalardan oluştuğu, köpeklerdeki çalışmaların ise 

%22’sinin ilgili anahtar kelimelerden oluştuğu belirlenmiştir. İnsanlarda timoma hastalarının %15-

20’sinde myasthenia gravis hastalığı otoimmün nedenlerle birlikte seyretmektedir. Köpeklerde 

timoma’ya bağlı edinsel myasthenia gravis hastalığı görülme sıklığı konusunda ise net bir bilgi 

olmamakla birlikte, megaözefagus olgularının timoma ile ilişkili olduğu ve böyle olgularda myasthenia 

gravis hastalığının ortaya çıktığı veya çıkabileceğine yönelik vaka bildirimleri vardır. 

Sonuç: Myasthenia gravis ile ilişkili timoma olgularında tedavi seçenekleri arasında timektomi 

operasyonu olmasına karşın, postoperatif dönemde şekillenebilecek immünofizyopatolojik 

mekanizmalar sebebiyle cerrahi seçeneğine halen şüphe ile yaklaşılmaktadır. Myasthenia gravis 

hastalığı güncelliğini korumakla birlikte, otoimmün hastalıklar ile olan ilişkisine yönelik literatür bilgi 

günbegün artmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İnsan, Köpek, Myasthenia Gravis, Otoimmün, Timoma  
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S12-ALZHEİMER HASTALIĞINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM 

Şenel MENEMENCİOĞLU 

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, ADANA 

 

Giriş:  Alzheimer hastalığı; kişinin sosyal-fiziksel yaşantısını adım adım bozan, psikiyatrik belirtilerle 

karakterize olan bir durumdur. Merkezi sinir sisteminin değişik yerlerindeki nöron ve sinaps kayıpları 

nedeniyle ortaya çıkar ve nörodejeneratif hastalıklar içinde en sık görülenidir. Etiyopatogenezinde yaş 

çok önemli olup; genetik, diyet, anne yaşı, egzersiz, down sendromu, bilinç kaybettiren kafa travmaları 

gibi çokça faktör rol oynar. Hastalığın pek çok komponenti olması nedeniyle oldukça fazla tedavi 

yaklaşımı bulunmaktadır. Ancak tam bir kürasyon henüz sağlanamamıştır. Bu çalışma Alzheimer 

hastalığının(AH) fizyopatolojisini ve biyokimyasal mekanizmalarını açıklayarak, tedavi yöntemlerine 

değinmelerle hastalığı bütüncül bir şekilde ele almak amacıyla hazırlanmış bir derlemedir. 

Materyal Metod: Bu derleme oluşturulurken pubmed, sciencedirect veri tabanlarından ve temel bilim 

kitaplarından kaynak oluşturulmuştur. Tarama yapılırken yıl sınırlaması yapılmamıştır. 

Bulgular: AH ortaya çıkmasının nedeni olan nöron ve sinaps kayıplarının ardında hücre içinde biriken 

hiperfosforilasyona uğramış Tau proteinlerinden oluşan nörofibril yumaklar(NYF) ve ekstrasellüler 

birikim gösteren, zararsız amiloid birikiminin zamanla dönüşebildiği senil amiloid plaklar yatar.  

Amiloid beta birikimi tau proteininin hiperfosforilasyonunu provake ederken, hastalığın klinik 

prezentasyonu NFY birikimi ile koreledir. Ancak tau proteininin mutasyonları Alzheimer hastalığına 

neden olmaz ve AH  bu hastalıklardan Amiloid beta birikimi ile ayrılır. Amiloid prekürsör protein, 

presenilin 1, presenilin 2, apolipoprotein E  genleri AH ile ilişkisi gösterilmiş genlerdir.  AH beyindeki 

nörotransmitter dengesini bozar ve bu bozulmalar kişide psikiyatrik yakınmalara, ajitasyona, depresyon 

ve saldırgan davranışlara neden olabilir. Asetilkolin en çok etkilenen nörotransmitter olup; serotonerjik,  

noradrenerjik ve dopaminerjik kayıp da gerçekleşir. Oksidatif stres hipotezi doğrultusunda vitamin C, E 

ve karotenoidler gibi antioksidanlardan zengin besinler ve selenyum,  bakır, çinko metalleri; hastalığın 

psikiyatrik semptomları üzerindeki palyatif etkisi nedeniyle de müzik tedavi AHnın korunma ve 

tedavisinde umut taşırlar.  

Sonuç: AH beynin plastisitesiyle nörofibriler dejenerasyon arasındaki dengenin bozulmasından doğan 

bir hastalıktır. Hastalığı predispoze eden çok fazla faktör olduğu için, günümüz koşullarında tedavi 

edilmesi veya önlenmesi imkanları olmasa da; hastalığın doğası, patolojik, biyokimyasal temelleri 

açıklandıkça ve beynin öğrenme fonksiyonlarına dair mekanizmalar aydınlandıkça hastalığın tedavi 

edilebilirliği günbegün artmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Alzhimer, Amiloid beta, nörofibriler dejenerasyon 
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S13- MODERN YÜZYILIN KANSERİ STRES: ÖĞRENME ÜZERİNE ETKİLERİ VE 

HAYVAN MODELLERİ 

 

Leyla ŞAHİN, Özge Selin ÇEVİK, Neriman EZGİN 

 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD - MERSİN 

 

Amaç: Stresin öğrenme üzerindeki etkisini anlayabilmek için öğrenme ve bellek süreçlerinin 

aydınlatılması ve hipokampüsün incelenmesi gerekmektedir. Bu derleme hayatımızın bir parçası haline 

gelen stresin birçok etkisinin yanı sıra nöroendokrin sistemle olan ilişkisini, öğrenme ve bellek süreçleri 

üzerindeki negatif etkilerini ve literatürde kullanılan stres modellerini açıklamak için hazırlanmıştır. 

Tartışma: Kişi ve çevre etkileşiminde, kişinin uyumunu ve mevcut kaynaklarını zorlayan çevre 

talepleri stres oluşturmaktadır. Stres; bireyin psikobiyolojik bütünlüğünün doğal olarak veya 

psikososyal ve çevresel olaylarla farklı seviyelerde zarar görmesidir. Stres; akut ya da kronik olarak 

devam etmesine bağlı olarak nöropsikolojik rahatsızlıklara ya da bilişsel fonksiyonlarda atrofiye neden 

olmaktadır. Özellikle kronik stres glukokortikoid hormonlarının salgı mekanizmasını arttırarak beyinde 

glukokortikoid reseptörlerinin yoğun olduğu öğrenme ve bellekten sorumlu olan hipokampüs yapısını 

da etkilemektedir. Stres; hipokampüsün dentat gyrusunda nörogenezi ve nöronal plastisiteyi azaltmakta,  

akson ve dentritlerin yanı sıra sinaptik bağlantıları zayıflatmakta ve öğrenme ve belleğin hücresel 

mekanizması olan Uzun Dönemli Güçlenme yanıtını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Stresin meydana getirdiği durumları inceleyebilmek için çeşitli hayvan modellerine başvurulmaktadır.  

Sıklıkla hayvan modelleri insanlarda görülebilecek bir durumu taklit edecek şekilde hazırlanmış 

düzeneklerdir. İnsanların stres etkenlerinden arınmış bir ortamda yaşamaları sosyal bir varlık olmaları 

nedeni ile olanaklı görünmemektedir. Bu sebepten ötürü stresin vücut fizyolojisinde meydana getirdiği 

değişiklikler önem arz etmektedir. İnsanlar ile çalışmanın zor olmasından dolayı stres modelleri 

genellikle deney hayvanları üzerinde uygulanmaktadır. Araştırılan konuya göre geliştirilmiş çeşitli stres 

modelleri vardır. Öğrenilmiş çaresizlik, zorunlu yüzme testi, kuyruktan asma testi, sosyal stres,  

perinatal stres, maternal deprivasyon, uyku yoksunluğu gibi. Kronik süreçlerde stresin meydana 

getirdiği olası bilişsel fonksiyonlardaki değişimi incelemek amacıyla hayvan modelleri yaygın bir 

şekilde kullanılmaktadır. 

Sonuç: İnsanların sosyal bir varlık olmalarından dolayı yaşamları boyunca çeşitli stresörlere maruz 

kalacak ve bu stresörler karşı davranış ve fizyolojik yanıtlar oluşturacaktır. İnsan fizyolojisinde stresin 

çeşitli sistemler üzerindeki etkilerini incelemek toplum sağlığı açısından da önem arz etmektedir. Stres 

modelleri ise bilim insanlarına bu yönde olumlu katkılar sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Stres, kronik, stress modelleri, endokrin sistem 
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S14- PLASENTA ÇEŞİTLERİ VE PLASENTOFAJİ  

1Remzi Celal Ünal, 1Buket Gürdal, 1Ezgi Türk, 1Cansınesin Altay,  

1Hasan Hüseyin Dardan, 2Ömer Özdil 

 

1
Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 2. Sınıf 

2
Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 3. Sınıf 

 

 
Plasental memelilerde embriyo annenin uterusunda gelişmekte ve implantasyonun ardından anne ile 

yavru arasındaki metabolik ve hormonal prosesler plasenta aracılığıyla gerçekleşmektedir. Plasenta 

tipleri, maternal ve fötal yüzeyler dikkate alınarak diffüz, kotiledonar, zonar, discoidal, bidiscoidal 

tipler olarak ayrılırken, Grosser kalsifikasyonuna göre epithelio-chorialis, syndesmo-chorialis,  

endothelio-chorialis, haemo-chorialis, haemo-endothelialis tipleri olarak incelenmektedir. Son 

çalışmalarda, plasentanın yalnızca feto-maternal metabolik faaliyetleri gerçekleştiren bir kordon 

olmasından ziyade fizyolojik olarakta işlevsel olduğu ve kendine ait plasental laktojen, plasental 

büyüme hormonu, resistin, plasental protein (galectin) -13, plasental opoid artırıcı faktör gibi hormon ve 

hormon benzeri maddelerin bulunduğu keşfedildiğinden, ayrı bir organ olarak ele alınmaktadır. İnsan 

dışındaki plasental memelilerde, doğum sonrasında plasenta yemek (plasentofaji) klasik hayvan 

davranışları arasındadır. Hayvanların bilinçli veya bilinçsiz yerine getirdiği bu davranış aslında birçok 

avantajı da beraberinde getirmektedir. Nitekim, plasenta içerisinde süt üretimini arttırıcı, postpartum 

dönemde ağrı ve acıyı dindirerek iyileşmeyi hızlandırıcı vitaminler, hormon ve hormon benzeri 

maddeler bulunmaktadır. Doğu tıbbında geleneksel olarak plasentofaji yer almakta ve kurutulmuş ya da 

taze olarak tüketilmekte, bazı durumlarda da yara iyileştiri olarak kullanılmaktadır. Bildirilen faydalı 

etkileri sebebiyle plasentofaji batı toplumlarında da hızla artış göstermektedir. Plasental artıklar kapsül 

haline getirilerek ilaç piyasasına sunulmakta ve yeni doğum yapan anneler bu kapsülleri 

kullanmaktadır. 
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S15- SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN OTONOMİ VE DUYGUSAL ÖZYETERLİK 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

1Hatice Derya ARSLAN, 1Kübra EKMEKÇİ, 2Bahanur MALAK AKGÜN 

1 
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, ARDAHAN 

2
 Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, ARDAHAN 

 

Giriş: Otonomi kişilik özelliği, bağımsızlığı kişisel hakları koruyabilmedir. Otonomi düzeyi yüksek olanlar 

aktivitelerini yönlendirmekten, başarılı olmaktan mutluluk duyarlar. Otonomi, duygusal işlevsellik düzeyine 

yönelik kişisel algıyı etkileyebilir. Çünkü olaylara verilen anlam olayları algılama biçimini, olayları algılama 

biçimi kişilik özelliklerini etkiler. Duygusal özyeterlik, kişinin duygusal işlevsellik düzeyine yönelik kişisel 

algılamaları ve duyguyla ilişkili kendine yönelik algıladığı yeteneklerine ait inancıdır. Yüksek düzey 

duygusal özyeterlik mizacı ve öznel iyi oluşu olumlu etkiler. Etkileşimin yoğun olduğu, empatik olmanın 

beklendiği ve toplumsal sağlık için önemli kararlar verecek çalışma koşullarında çalışacak sağlık bilimleri 

öğrencilerinin duygusal özyeterlik ve otonomi düzeylerinin incelenmesi önemlidir. Literatürde bu konuda bir 

çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu çalışma ilgili değerlendirmenin yapıldığı ilk araştırma özelliğini taşımaktadır.  

Amaç: Araştırmada sağlık bilimleri öğrencilerinin otonomi ve duygusal özyeterlik düzeylerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ardahan Üniversitesi sağlık yönetimi ve tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik 

bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Katılımcı 125 öğrenciye Tanıtıcı Bilgi Formu, Sosyotropi-Otonomi 

Kişilik Ölçeği’nin Otonomiye ait soruları, Duygusal Özyeterlik Ölçeği uygulanmıştır. 

Bulgular: Öğrenciler yüksek düzey otonomi ve orta düzey duygusal özyeterlik algısına sahiptirler. Cinsiyet, 

yaş, mezun olunan okul, bölüm ve sınıflara göre otonomi ve duygusal özyeterlik ve alt boyut puanları 

açısından anlamlı düzeyde farklılıklar olmadığı saptanmıştır. Duygusal özyeterlik ile otonomi ve alt 

boyutları kişisel başarı, özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanma arasında olumlu yönde sırasıyla orta, orta, zayıf 

ve zayıf düzeyde birer ilişki saptanmıştır. Otonomi ile duygusal özyeterlik alt boyutları duyguları algılama, 

duyguları anlama, duyguları düzenleme ve duyguları düşünceyi destekleyici olarak kullanma arasında 

olumlu yönde zayıf düzeyde birer ilişki saptanmıştır. Öğrencilerin otonomi kişilik özelliklerinin duygusal 

özyeterlik düzeylerinin yordayıcı gücünün (.43) anlamlı olduğu ve varyansın % 18’ini açıkladığı 

belirlenmiştir (p<.05). 

Sonuç: Öğrencilerin otonomi kişilik özelliklerinin duygusal özyeterlik düzeylerini yordayıcı gücünün olduğu 

saptanmıştır. Öğrencilerin duygusal özyeterlik ve otonomi düzeylerini inceleyen başka çalışmalar yapılması, 

öğrenciler için bu konuda farkındalık eğitim programlarının ve ders içeriklerinin düzenlenmesi önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Otonomi, duygusal özyeterlik, sağlık bilimleri, öğrenci 
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S16- SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAKLARININ VE DUYGUSAL 

ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Müneyra KURT1, İbrahim ERDEM1, Bahanur MALAK AKGÜN2 

1 
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, ARDAHAN 

2
 Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, ARDAHAN 

 

Giriş: Olayları içsel nedenlere dayalı algılama eğilimindekiler iç-kontrol; şansa ve güçlü kişiler gibi dışsal 

nedenlere bağlama eğilimindekiler dış-kontrol odaklıdır. İç-kontrol odaklılar, problem odaklı; dış-kontrol 

odaklılar, duygu odaklı baş etme stratejilerini kullanırlar. Olaylara verilen anlam olayları algılama biçimini,  

olayları algılama biçimi kişilik özelliklerini etkiler. Kontrol odağı kişilik özelliklerini yani duygusal 

işlevsellik düzeyine yönelik kişisel algıyı etkileyebilir. Duygusal özyeterlik, kişinin duygusal işlevsellik 

düzeyine yönelik kişisel algılamalarıdır. Yüksek düzey duygusal özyeterlik mizacı, öznel iyi oluşu olumlu 

etkiler. Etkileşimin yoğun olduğu, empatik olmanın beklendiği ve toplumsal sağlık için önemli kararlar 

verecek çalışma koşullarında çalışacak sağlık bilimleri öğrencilerinin duygusal özyeterlik ve kontrol 

odaklarının incelenmesi önemlidir. Literatürde bu konuda bir çalışmaya ulaşılamamıştır.  

Amaç: Araştırma sağlık bilimleri öğrencilerinin kontrol odaklarının ve duygusal özyeterlik düzeylerinin 

incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ardahan Üniversitesi sağlık yönetimi ve tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik 

bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Katılımcı 125 öğrenciye Tanıtıcı Bilgi Formu, Duygusal Özyeterlik, 

Kontrol Odağı Ölçekleri uygulanmıştır. 

Bulgular: Öğrenciler orta düzey duygusal özyeterlik algısına sahiptir ve iç-kontrol odaklıdır. Cinsiyet, yaş, 

mezun olunan okul, bölüm ve sınıflara göre kontrol odak ve duygusal özyeterlik puanları açısından anlamlı 

düzeyde farklılıklar olmadığı saptanmıştır. Duygusal özyeterlik ile kontrol odağı ve alt boyutları kişisel 

kontrol, şansa inanma, kadercilik arasında sırasıyla olumsuz, olumsuz, olumsuz ve olumlu yönde orta, orta, 

zayıf ve zayıf düzeyde birer ilişki saptanmıştır. Kontrol odağı ile duygusal özyeterlik alt boyutları duyguları 

algılama, duyguları anlama, duyguları düzenleme, duyguları düşünceyi destekleyici olarak kullanma 

arasında olumsuz yönde sırasıyla zayıf, orta, zayıf ve zayıf düzeyde birer ilişki saptanmıştır. Öğrenci kontrol 

odaklarının duygusal özyeterlik düzeylerini yordayıcı gücünün (-.44) anlamlı olduğu ve varyansın % 19’unu 

açıkladığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Kontrol odağının öğrencilerin duygusal özyeterlik düzeylerini yordayıcı gücünün olduğu 

saptanmıştır. Öğrencilerin kontrol odaklarını ve duygusal özyeterlik düzeylerini inceleyen çalışmalar 

yapılması, öğrenciler için bu konuda farkındalık eğitim programlarının ve ders içeriklerinin düzenlenmesi 

önerilir.  

Anahtar Kelimeler: İç-kontrol, dış-kontrol, duygusal özyeterlik, sağlık bilimleri, öğrenci 
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S17- SAĞLIK YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİ OTONOMİ KİŞİLİK 

ÖZELLİKLERİ VE DUYGUSAL ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Seda KAZAN1, İlknur ÇELİKAY1, Bahanur MALAK AKGÜN2 

1 Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, ARDAHAN 

2
 Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, ARDAHAN 

 

Giriş: Sosyotropi, olumlu etkileşim gösterebilme kişilik özelliğidir. Sosyotropi düzeyi yüksek olanların olumlu 

kendilik imgelerini sürdürebilmeleri, kendileri için önemli kişilerce sevilmelerine, önemsenmelerine bağlıdır. 

Otonomi, bağımsızlık, kişisel hakları koruyabilme kişilik özelliğidir. Otonomi düzeyi yüksek olanlar aktivitelerini 

yönlendirmekten ve başarılı olmaktan mutluluk duyarlar. Otonomi, duygusal işlevsellik düzeyine yönelik kişisel 

algıyı etkiliyor olabilir. Çünkü olaylara verilen anlam olayları algılama biçimini, olayları algılama biçimi kişilik 

özelliklerini etkiler. Duygusal özyeterlik, kişinin duygusal işlevsellik düzeyine yönelik kişisel algılamaları ve 

duyguyla ilişkili öze yönelik algılanan yetenekleri, bunların değerlendirilmesi sonucunda oluşan inancıdır. Yüksek 

düzey duygusal özyeterlik mizacı, öznel iyi oluşu olumlu etkiler. İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu, empatik 

davranışların sergilenmesi beklenen ve toplumsal sağlık için önemli kararlar verecek çalışma koşullarında 

çalışacak sağlık yönetimi öğrencilerinin duygusal özyeterlik ve sosyotropi-otonomi düzeylerinin incelenmesi 

önemlidir. Literatürde bu konuda bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu çalışma ilgili değerlendirmenin yapıldığı ilk 

araştırma özelliğini taşımaktadır. 

Amaç: Sağlık yönetimi öğrencilerinin sosyotropi-otonomi ve duygusal özyeterlik düzeylerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Yöntem: Ardahan Üniversitesi sağlık yönetimi öğrencilerinden 51 katılımcıya Tanıtıcı Bilgi Formu, Duygusal 

Özyeterlik, Sosyotropi-Otonomi Kişilik Ölçekleri uygulanmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin yüksek düzey otonomi, orta düzey sosyotropi ve orta düzey duygusal özyeterlik algısına 

sahip oldukları saptanmıştır. Cinsiyet, yaş, mezun olunan okul, sınıflara göre sosyotropi-otonomi, duygusal 

özyeterlik puanları açısından anlamlı düzeyde farklılıklar olmadığı saptanmıştır. Duygusal özyeterlik ile otonomi 

ve alt boyutları yalnızlıktan hoşlanma ve kişisel başarı arasında olumlu yönde zayıf düzey bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Duygusal özyeterlik ile sosyotropi ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

belirlenmiştir. Öğrencilerin otonomi düzeylerinin duygusal özyeterlik algılarını yordayıcı gücünün (.37) anlamlı 

olduğu, varyansın % 12’sini açıkladığı belirlenmiştir. Sosyotropi düzeylerinin duygusal özyeterlik düzeylerini 

yordayıcı gücünün olmadığı saptanmıştır. 

Sonuç: Öğrencilerin otonomi düzeylerinin duygusal özyeterlik algılarını yordayıcı gücünün olduğu saptanmıştır. 

Öğrencilerin duygusal özyeterlik ve sosyotropi-otonomi düzeylerini inceleyen başka çalışmalar yapılması, 

öğrenciler için bu konuda farkındalık eğitim programlarının ve ders içeriklerinin düzenlenmesi önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyotropi, otonomi, duygusal özyeterlik, sağlık yönetimi, öğrenci 
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S18- SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN OTONOMİ VE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Seher KAPÇUK1, Esma ŞEKİRDEN1, Bahanur MALAK AKGÜN2 

1
 Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, ARDAHAN 

2
 Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, ARDAHAN 

 

Giriş: Öğrenilmiş güçlülük uygun davranış sergilenmesini sağlayan, içsel tepkileri düzenleyen, bilişsel öz-

kontrol becerilerinden oluşan kazanılmış kişilik özelliğidir. Yüksek öğrenilmiş güçlülüğü olanlar öz-kontrol 

becerileri kullanarak, stresin olumsuz etkilerini azaltabilirler. Öğrenilmiş güçlülükteki bireysel farklılıklar, 

bireyin stres verici olaylara verdiği tepkilerde önemlidir. Bireysel farklılıklardan biri kişilik özellikleridir. 

Otonomi bireyin bağımsızlığını, kişisel haklarını koruyabilme ve artırabilme özelliğini açıklar. Otonomi 

düzeyi yüksek olanlar aktivitelerini yönlendirmekten ve başarılı olmaktan mutluluk duyarlar. Otonomi 

düzeyi arttıkça öğrenilmiş güçlülük düzeyi de artmaktadır. Otonomi düzeyi yüksek olan kişi stresle etkin baş 

edebilecek ve stres düzeyi düşük olduğu için kaygı gibi olumsuz duyguları daha az yaşayarak kaliteli bir 

yaşam sürdürebilecektir. Stres düzeyinin yoğun olduğu çalışma koşullarında çalışacak sağlık bilimleri 

öğrencilerinin otonomi ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin incelenmesi önemlidir.  

Amaç: Araştırma sağlık bilimleri öğrencilerinin otonomi ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin incelenmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ardahan Üniversitesi sağlık yönetimi ve tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik 

bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya katılan 125 öğrenciye Tanıtıcı Bilgi Formu, Rosenbaum 

Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği, Sosyotropi-Otonomi Kişilik Ölçeği’nin Otonomi alt boyutuna ait sorular içeren 

ölçek uygulanmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin yüksek düzey otonomiye sahip oldukları ve orta düzey kendini denetleme becerileri 

kullandıkları saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine, yaşlarına, mezun oldukları okullara, bölümlerine ve 

sınıflarına göre otonomi, otonomi alt boyutları ve öğrenilmiş güçlülük puan ortalamaları açısından anlamlı 

düzeyde farklılıklar olmadığı saptanmıştır (p>.05). Öğrenilmiş güçlülük toplam puanı ile otonomi ve 

otonomi alt boyutları kişisel başarı, özgürlük ve yalnızlıktan hoşlanma arasında olumlu yönde sırasıyla orta, 

orta, zayıf ve çok zayıf düzeyde birer ilişki saptanmıştır (p<.05). Öğrencilerin otonomi kişilik özelliklerinin 

öğrenilmiş güçlülük puanlarındaki yordayıcı gücünün (.42) anlamlı olduğu ve varyansın % 18’ ini açıkladığı 

belirlenmiştir. 

Sonuç: Öğrencilerin otonomi kişilik özelliklerinin kendini denetleme becerilerini yordayıcı gücünün olduğu 

saptanmıştır. Öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük ve otonomi kişilik özelliklerini inceleyen başka çalışmalar 

yapılması, öğrenciler için bu konuda farkındalık eğitim programlarının ve ders içeriklerinin düzenlenmesi 

önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Otonomi, öğrenilmiş güçlülük, sağlık bilimleri, öğrenci 
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S19- SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ÖZYETERLİK VE 

ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Esma GİYCİ1, Elif Dilara GÜRBÜZ1, Bahanur MALAK AKGÜN2 

1 
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, ARDAHAN 

2 
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, ARDAHAN 

 

Giriş: Öğrenilmiş güçlülük uygun davranış sergilenmesini sağlayan, içsel tepkileri düzenlemeye yarayan, bilişsel 

öz-kontrol becerilerinden oluşan kazanılmış bir özelliktir. Yüksek öğrenilmiş güçlülüğü olanlar öz-kontrol 

becerileri kullanarak, stresin olumsuz etkilerini azaltabilirler. Öz-kontrol, stres duygusunu etkin yönetme gibi 

duygusal işlevsellikler geliştirmekle ilgilidir. Duygusal özyeterlik düzeyi, doğru duygusal süreçleri 

gerçekleştirmeyi ve etkili/etkisiz duygusal işlev görmeyi etkileyebilir. Duygusal özyeterlik, duygusal işlevsellik 

düzeyine yönelik kişisel algılamalardır. Yüksek düzey duygusal özyeterlik bireyin mizacını ve öznel iyi oluşunu 

olumlu etkiler. Duygularını kontrol edebileceğine yönelik olumlu bir inancı olan kişi stres, kaygı gibi olumsuz 

duygularını en aza indirgeyip kaliteli bir yaşam sürdürebilir. Literatürde sağlık bilimleri öğrencilerinin öğrenilmiş 

güçlülük ve duygusal özyeterlik düzeylerini değerlendiren bir çalışmaya ulaşılmamıştır. Bu çalışma ilgili 

değerlendirmenin yapıldığı ilk araştırma özelliğini taşımaktadır.  

Amaç: Araştırma sağlık bilimleri öğrencilerinin duygusal özyeterlik ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin 

incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ardahan Üniversitesi sağlık yönetimi ve tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik 

bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya katılan 125 öğrenciye Tanıtıcı Bilgi Formu, Rosenbaum 

Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği, Duygusal Özyeterlik Ölçeği uygulanmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin orta düzey duygusal özyeterlik algısına sahip oldukları ve orta düzey kendini denetleme 

becerileri kullandıkları saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine, yaşlarına, mezun oldukları okullara, bölümlerine 

ve sınıflarına göre öğrenilmiş güçlülük ve duygusal özyeterlik puan ortalamaları açısından anlamlı düzeyde  

farklılıklar olmadığı saptanmıştır (p>.05). Öğrenilmiş güçlülük ile duygusal özyeterlik ve alt boyutları duyguları 

algılama, duyguları anlama, duyguları düzenleme ve duyguları düşünceyi destekleyici olarak kullanma arasında 

olumlu yönde sırasıyla orta, zayıf, orta, orta, orta düzeyde birer ilişki olduğu saptanmıştır (p<.05). Öğrencilerin 

duygusal özyeterlik düzeylerinin öğrenilmiş güçlülük puanlarındaki yordayıcı gücünün (.54) anlamlı olduğu ve 

varyansın % 29’ unu açıkladığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Öğrencilerin duygusal özyeterlik düzeylerinin, kendini denetleme becerilerini yordayıcı gücünün olduğu 

saptanmıştır. Öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük ve duygusal özyeterlik düzeylerini inceleyen başka çalışmalar 

yapılması, öğrenciler için bu konuda farkındalık eğitim programlarının ve ders içeriklerinin düzenlenmesi önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal özyeterlik, öğrenilmiş güçlülük, sağlık bilimleri, öğrenci 
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S20-SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN KONTROL ODAKLARININ VE 

ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
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Giriş: Öğrenilmiş güçlülük uygun davranış sergilenmesini sağlayan, içsel tepkileri düzenleyen, bilişsel öz-

kontrol becerilerinden oluşan kazanılmış kişilik özelliğidir. Yüksek öğrenilmiş güçlülüğü olanlar öz-kontrol 

becerileri kullanarak, stresin olumsuz etkilerini azaltabilirler. Öğrenilmiş güçlülükteki bireysel 

farklılıklardan biri olan kişilik özellikleri, stresin nedenini içsel veya dışsal nedenlere bağlamada önemlidir. 

Olayları içsel nedenlere dayalı olarak algılama eğilimindekiler iç-kontrol odaklı; şansa ve güçlü diğer kişi 

gibi dışsal nedenlere bağlama eğilimindekiler dış-kontrol odaklıdır. İç-kontrol odaklılar, daha uyumlu baş 

etme stratejileri olan problem odaklı; dış-kontrol odaklılar ise, duygu odaklı baş etme stratejilerini 

kullanırlar. Dış-kontrol odaklılar doğuştan şanssız olduklarına, yaşamın güçlükleri önünde pes etmekten 

başka çare olmadığına inanabilirler. Stres düzeyinin yoğun olduğu çalışma koşullarında çalışacak sağlık 

bilimleri öğrencilerinin kontrol odaklarının ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin incelenmesi önemlidir.  

Amaç: Araştırma sağlık bilimleri öğrencilerinin kontrol odaklarının ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerinin 

incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ardahan Üniversitesi sağlık yönetimi ve tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik 

bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya katılan 125 öğrenciye Tanıtıcı Bilgi Formu, Rosenbaum 

Öğrenilmiş Güçlülük, Kontrol Odağı Ölçekleri uygulanmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin iç-kontrol odaklı oldukları ve orta düzey kendini denetleme becerileri kullandıkları 

saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine, yaşlarına, mezun oldukları okullara, bölümlerine ve sınıflarına göre 

kontrol odak ve öğrenilmiş güçlülük puan ortalamaları açısından anlamlı düzeyde farklılıklar olmadığı 

saptanmıştır (p> .05). Öğrenilmiş güçlülük ile kontrol odağı ve alt boyutları kişisel kontrol, çabalamanın 

anlamsızlığı, kadercilik ve adil olmayan dünya inancı arasında sırasıyla olumsuz, olumsuz, olumsuz, olumlu 

ve olumsuz yönde orta, yüksek, zayıf, zayıf ve zayıf düzeyde birer ilişki olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 

kontrol odak toplam puanlarının öğrenilmiş güçlülük puanlarındaki yordayıcı gücünün (-.45) anlamlı olduğu 

ve varyansın % 21’ ini açıkladığı belirlenmiştir (p<.05). 

Sonuç: Kontrol odağının öğrencilerin kendilerini denetleme becerileri üzerinde yordayıcı gücünün olduğu 

saptanmıştır. Öğrencilerin kontrol odaklarını ve öğrenilmiş güçlülük düzeylerini inceleyen başka çalışmalar 

yapılması, öğrenciler için bu konuda farkındalık eğitim programlarının ve ders içeriklerinin düzenlenmesi 

önerilir.  

Anahtar Kelimeler: İç-kontrol, dış-kontrol, öğrenilmiş güçlülük, sağlık bilimleri 
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S21- TÜRKİYE’DEKİ ÜÇ ÖZEL SAĞLIK GRUBUNUN TWITTER HESABI İÇERİK 

ANALİZİ 

 

1Şeyma Birke BULU, 2Büşra KOPMAZ, 3Okan Cem KİTAPÇI, 3Nur ŞİŞMAN, 

3Gonca MUMCU, 3Leyla KÖKSAL 

1
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi YL – İSTANBUL 

2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi - İSTANBUL 

3
Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü – İSTANBUL 

 

 

Giriş: Sağlık kuruluşlarının, hedef kitlelerine ulaşabilmesinde bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı 

ön koşul haline gelme eğilimindedir. Bu araştırmada, Türkiye’deki üç özel sağlık grubunun Twitter 

kullanımlarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Metot: Sağlık gruplarının sosyal medya hesaplarının incelendiği toplam tweet sayıları ile ilk 3’te yer 

alan özel sağlık grupları araştırmaya dahil edilerek örneklem oluşturulmuştur. Bu sağlık grupları A, B 

ve C olarak isimlendirilmiştir. 

Bulgular: Bu araştırmada paylaşım türlerine göre en fazla 84,2% ile «Genel Paylaşım» kategorisi 

altında tweet atıldığı gözlemlenmiştir. Paylaşım konularına göre sağlık gruplarının tweetlerinin, %91  

ile en fazla Sağlıklı Yaşam ve Hastalık Konulu paylaşımlar olduğu tespit edilmiştir. Bu paylaşım 

konusu kapsamında, sağlık gruplarının üçünün de en çok “Beslenme” branşında (%16,4)  tweet attığı 

tespit edilmiştir.  

Sonuç: Twitter’ın özellikle Sağlıklı Yaşam ve Hastalıklar ile ilgili konulara yönelik paylaşımları 

kapsaması, sağlık kuruluşlarının Twitter’ı hedef kitlelerini bilgilendirme amaçlı kullandıklarını 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Twitter, Tweet, Sosyal Medya, Özel Sağlık Grubu 
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S22-SAĞLIK BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN OTONOMİ DÜZEYLERİNİN VE KONTROL 

ODAKLARININ İNCELENMESİ 

 

Gülcan BINICI1, Onur Aydoğan BÜYÜKÖZ1, Bahanur Malak AKGÜN2 

1
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Yönetimi Bölümü, ARDAHAN 

2
Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, ARDAHAN 

 

Giriş: Otonomi bireyin bağımsızlığını, kişisel haklarını koruyabilme ve artırabilme özelliğini açıklar.  

Otonomi düzeyi yüksek olanlar aktivitelerini yönlendirmekten ve başarılı olmaktan mutluluk duyarlar. 

Otonomi, kontrol odağına dayalı gruplama ile benzerlik göstermektedir. Otonomi kişilik özelliğine benzerlik 

gösteren iç-kontrol odağıdır. Olayları içsel nedenlere dayalı olarak algılama eğilimindekiler iç-kontrol 

odaklı; şansa ve güçlü diğer kişi gibi dışsal nedenlere bağlama eğilimindekiler dış-kontrol odaklıdır. Dış-

kontrol odaklılar, yaşamın güçlüklerine pes etmekten başka çare olmadığına inanabilirler. İç-kontrol 

odaklılar, daha uyumlu baş etme stratejileri olan problem odaklı; dış-kontrol odaklılar ise, duygu odaklı baş 

etme stratejilerini kullanırlar. Otonomi düzeyi arttıkça iç-kontrol düzeyi de artmaktadır. Toplumsal sağlık 

için önemli kararlar verecek sağlık bilimleri öğrencilerinin kontrol odaklarının ve otonomi düzeylerinin 

incelenmesi önemlidir.  

Amaç: Araştırma sağlık bilimleri öğrencilerinin otonomi düzeylerinin ve kontrol odaklarının incelenmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini, Ardahan Üniversitesi sağlık yönetimi ve tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik 

bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya katılan 125 öğrenciye Tanıtıcı Bilgi Formu, Kontrol Odağı 

Ölçeği, Sosyotropi-Otonomi Kişilik Ölçeği’nin Otonomi alt boyutuna ait sorular içeren ölçek uygulanmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin iç-kontrol odaklı ve yüksek düzey otonomiye sahip oldukları saptanmıştır. 

Öğrencilerin cinsiyetlerine, yaşlarına, mezun oldukları okullara, bölümlerine ve sınıflarına göre kontrol 

odağı ve otonomi puan ortalamaları açısından anlamlı düzeyde farklılıklar olmadığı saptanmıştır. Kontrol 

odağı toplam puanı ile otonomi ve alt boyutlarından kişisel başarı ve özgürlük arasında olumsuz yönde zayıf 

düzeyde birer ilişki saptanmıştır. Otonomi toplam puanı ve kontrol odağı alt boyutu kişisel kontrol ve 

kadercilik arasında sırasıyla olumsuz ve olumlu yönde orta ve zayıf düzey anlamlı birer ilişki saptanmıştır. 

Öğrencilerin otonomi düzeylerinin kendini denetleme becerilerini yordayıcı gücünün (-.24) anlamlı olduğu 

ve varyansın % 56’ sını açıkladığı belirlenmiştir. 

Sonuç: Öğrencilerin otonomi düzeylerinin kendilerini denetleme becerileri üzerinde yordayıcı gücünün 

olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin kontrol odaklarını ve otonomi kişilik özelliklerini inceleyen başka 

çalışmalar yapılması, öğrenciler için bu konuda farkındalık eğitim programlarının ve ders içeriklerinin 

düzenlenmesi önerilir.  

Anahtar Kelimeler: Otonomi, iç-kontrol, dış-kontrol, sağlık bilimleri, öğrenci 

 



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KONGRESİ 

20-22 Nisan 2018 

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi Balcalı-Adana, TÜRKİYE 

 

S23- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ’NE AKUT  

            PANKREATİT İLE BAŞVURAN HASTALARIN ETİYOLOJİK DAĞILIMI 

1Cumali DALOKAY 

2Danışman: Prof. Dr. Sedef KURAN 

1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem III Öğrencisi, ADANA 

2
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, ADANA 

 

Giriş: Akut pankreatit ani başlayan bir pankreas inflamasyonudur. Olay bir anlamda pankreasın değişik 

derecelerde hasar görmesi olarak da özetlenebilir. Bu hasar bazen pankreas hücrelerinin ölümüne neden 

olabildiği gibi, ortaya çıkan bazı kimyasal maddelere bağlı olarak gelişen olaylar vücudun tamamını 

ilgilendiren genel bir felaket haline de dönebilir. Başka kelimeler ile ifade etmek gerekirse; pankreas hem iç 

salgı (endokrin: Örn. İnsülin) hem de dış salgı (ekzokrin: örn. Amilaz, lipaz,tripsin...) yani sindirime 

yardımcı maddeler salgılar. Bu dış salgı içindeki maddeler inaktif formda olup, bağırsakta aktif hale geçerler 

ve yağ, şeker ile proteinlerin parçalanmasını sağlarlar. İşte akut pankreatitte bu maddeler bir şekilde daha 

pankreas içindeyken veya bir nedenle çevre dokulara ulaşarak aktif hale geçip dokuları parçalamaya 

başlarlar. Akut pankreatit bu kontrol dışı dokuların parçalanması olayına karşı vücudun ortaya koyduğu 

savunmanın ve sonuçlarına verilen isimdir. Bu çalışmada Çukurova bölgesinde görülen mortalite ve 

morbiditesi yüksek bir hastalık olan akut pankreatitin altında yatan etiyolojik faktörlerin gözden geçirilmesi 

amaçlanmıştır.  

Materyal- Metod: Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim, Araştırma ve Uygulama hastanesine 

akut pankreatit sebebiyle yatan 82 hastanın dosyaları incelenerek yapılmıştır. Hastalar etiyolojik sebeplerine, 

cinsiyet, yaş ve tomografi bulgularına göre değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Akut pankreatitli 82 olgumuzun (42 Erkek ,40 Kadın); 8 kişi (%9.8) <=18 yaşında çocuklardan 

oluşurken 74 kişi(%90.2) 19+ yaş grubunda erişkinlerden oluşmaktadır. Yapılan tomografik 

değerlendirmelerde 7 kişide (%8.6) normal pankreatit, 63 kişide(%76.8) ödematöz pankreatit ve 12 kişide 

(%14.6) nekrotizan pankreatit gözlenmiştir. Hastalığın etiyolojisinde  34 kişide (%41.5) biliyer nedenler, 11 

kişide (%13.4) hipertrigliseridemi, 3 kişide (%3.7) ilaç ilişkiki akut pankreatit saptanırken, 2 kişide (%2.4) 

otoımmun sebepler, 2 kişide(%2.4)  striktür ,2 kişide (%2.4) koledok kisti, 2 kişide (%2.4) pankreas ca ,1 

kişide(%1.2) alkol,1 kişide(%1.2)  travmaya bağlı, 1 kişide (%1.2)  oddi fibrozisi ile ilişkili, 1 kişide (%1.2) 

kist hidatik, 1 kişide(%1.2)  iskemi ,1 kişide (%1.2) ERCP ilişkili,1 kişide(%1.2)  pankreatik duktusta 

anomali saptanırken 19 kişide (%23.2)ise hastalığın altında yatan etiyolojik sebep bilinmemektedir. 

Hastalarımızda mortalite izlenmemiştir.  

Sonuç: Akut pankreatit önemli mortalite ve morbiditeye sahip bir hastalıktır. Olgularımızın etyolojisinde 

erkek kadın oranının istatiksel farkı olmadığı; erişkin hastalarda en sık biliyer nedenlerin olduğunu ancak 

çocuk yaş grubu hastalarda biliyer nedenlerin erişkinler kadar ön planda olmadığını gözlemledik. 

Anahtar kelimeler: pankreatit, biliyer, amilaz 
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S24- HEMŞİRELIK ÖĞRENCİLERİNİN EPİLEPSİYE İLİŞKİN BİLGİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Elif YENCİLEK 

Danışman: Dr.Öğr.Üyesi, Funda ÇETİNKAYA 

Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, AKSARAY 

 

Giriş: Epilepsi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en sık karşılaşılan nörolojik bir hastalıktır.  

Epileptik nöbetlerde doğru yapılan ilk yardım uygulamaları hayat kurtarıcı olmakla birlikte oluşabilecek 

yaralanmaları da engellemektedir. Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin epilepsideki ilk yardım bilgi 

ve uygulamalarını incelemek amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümünde 2017-2018 eğitim- öğretim döneminde öğrenim görmekte olan öğrencilerde 

yapılmıştır. Araştırma örneklemini, 1-30 Ocak 2018 tarihleri arasında öğrenime devam eden ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 173 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar 

tarafından hazırlanan 17 soruluk bir soru formu aracılığıyla elde edilmiştir ve SPSS 16.0 paket programı 

kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma verileri toplanmadan önce Fakülte yönetiminden ve 

öğrencilerden yazılı izinler alınmıştır. 

Bulgular: Çalışmamızda öğrencilerin yaş ortalaması 20.56±2.72 (17-47) olup öğrencilerin %82.9 kadın 

%17.9’u erkektir. Öğrencilerin  %76.3’ü epilepsi hastalığı hakkında bilgi sahibi olduğunu ve %43.9 ile 

öğrencilerin çoğunluğu epilepsi hakkındaki bilgisini ilk yardım dersinden öğrendiğini belirtmiştir.  

Öğrencilerin çoğunluğu epilepsiye ilişkin bilgilerini değerlendiren sorulara doğru yanıt vermiştir.  

Öğrencilerin %45.1’i epileptik nöbet geçiren biri ile karşılaştığını, %34.8’i epilepsili yakını olduğunu 

belirtmiştir. Öğrencilerin epilepsiye ilişkin ilk yardım bilgisine sahip olması epilepsiye yönelik ilk 

yardıma ilişkin sorulan soruların tümünde doğru cevap verme oranını istatistiksel olarak artırırken bu 

artış “kişiye soğan koklatırım”, “yüzüne su dökerim”, hemen saate bakarım”, mendili rulo yapar dilini 

ısırmaması için dişlerinin arasına yerleştiririm”, “başını yan çeviririm”, “kalabalığı uzaklaştırırım” 

sorularında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde saptanmıştır (p<0.05).  

Sonuç: Yapılan çalışma ile hemşirelik öğrencilerinin epileptik nöbet sırasında yapılacak girişimlerde 

çoğunluğun uygulamalarda doğru cevap verdiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, nöbet, ilkyardım 
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S25- KOAH VE ASTIMDA FARKINDALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

1Cansu OKATAN, 1İlhami OLCAY, 2Gamze ODABAŞI 

Danışman: Öğretim Görevlisi Doktor 1Funda ÇETİNKAYA  

Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, AKSARAY 

Aksaray Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, AKSARAY 

 

Giriş: Kronik hastalıklar gerek ülkemizde gerekse dünyada önemli mortalite ve morbidite nedeni 

olmaları sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Fakat kronik hava yolu hastalıkları hasta ve yakınları 

tarafından yeterince bilinmemektedir. Bu nedenle de yeterince tedavi edilememekte ve koruyucu 

önlemler uygulanamamaktadır. Bu çalışmanın amacı hastaların kronik obstrüktif akciğer hastalığı 

(KOAH) ve astım farkındalığıyla ilgili bilgilerin değerlendirilmesidir.  

Materyal ve Metod: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın evrenini bir eğitim araştırma hastanesinin 

polikliniklerine muayene olmak için başvuran hastalar, örneklemini ise araştırma sorularını yanıtlamayı 

kabul eden 18 yaş ve üzeri hastalar (101 hasta) oluşturmuştur. Araştırma verileri astım ve KOAH ile 

ilgili sorular içeren anket ile toplandı. 

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 52.8±18.1’dir. Bireylerin %58.4’ü kadın 

%41.6’sı erkek, %76.2’si evli, %64.4’ü ilköğretim mezunudur. Bireylerin KOAH’ın akciğerlerle ilgili 

bir hastalık olduğu (%76.2), gelişiminde en önemli etkenin sigara olduğu (%79.2), mesleki nedenlere 

(toz,kimyasal maruz kalma) bağlı KOAH gelişimi (%84.2) ve korunma ve tedavide ilk seçeneğin 

sigaranın bırakılması olduğu (%90.1) bireylerin çoğu tarafından bilinmektedir. Ancak KOAH’ın tedavi 

edilebilir bir hastalık olduğunu bireylerin %24.8’i bilmekteydi. Astımın tüm yaş gruplarında 

görülebildiği (%75.2), astımın kalıtsal bir hastalık olabileceği (%52.5) ve bulaşıcı olmadığı (%75.2) iyi 

bilinmekteydi. Bununla birlikte astım ilaçlarının bağımlılık yapıp yapmadığı konusunda bireylerin 

%55.2’si ilaçların bağımlılık yapmadığını belirtti. Bireylerin %33.7’si astımı iyileşebilen bir hastalık 

olarak belirtmişlerdir. 

Sonuç: Araştırmaya katılan bireylerin KOAH ve astım ile ilgili hastalıkların tedavi edilebilirliği 

konusunda yeterli düzeyde bilgiye sahip olmadıkları belirlendi.   

Anahtar kelimeler: Akciğer, KOAH, Astım, farkındalık 
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S26-TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA İLERLEYEN SINIFLARDA KALITSAL 

METABOLİK HASTALIK FARKINDALIĞI ARTIYOR MU? 

 

Halil COŞKUN , Muhammed Burak BEREKETOĞLU 

Danışman: Prof. Dr. Neslihan MUNGAN ÖNENLİ 

Çukurova Tıp Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Doğumsal metabolizma hastalıkları, protein, karbonhidrat ve yağ asitlerinin sentezi ya da 

katabolizmasında meydana gelen defektler sonucu gelişen patolojik tablolardır. Doğumsal metabolizma 

hastalıkları, çoğunlukla otozomal resesif geçiş gösteren, genellikle erken çocukluk yaşlarında gözüken 

ve ağır metabolik sorun oluşturabilen hastalıklardır.  

Metabolik hastalılar, ayrı ayrı değerlendirildiğinde nadir görülüyor gibi görünse de metabolik hastalılar 

grubu içerisinde değerlendirildiğinde toplum sağlığını etkileyen önemli bir hastalık grubu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Özellikle akraba evliliğinin sık göründüğü ülkemizde bu önem daha da 

artmaktadır..Bu anket çalışmasında Evet/Hayır tipi anket soruları sorularak tıp fakültesinde okuyan 

öğrencilerin 1. sınıftan 6.sınıfa gelene kadar tıp eğitiminin metabolik ve nadir hastalıklar konusunda ne 

kadar bilinçlendiğini incelemektedir. 

Materyal-Metod: Araştırma grubu olarak 267 Tıp Fakültesi öğrencisi seçilmiş bunlar; 83(%31,1) 

öğrenci 1.sınıf, 54(%20,2) öğrenci 2.sınıf , 40(%14,6) öğrenci 3.sınıf, 41(%15,4) öğrenci 4.sınıf ,  

16(%6) öğrenci 5.sınıf , 33(%12,7) öğrenci 6.sınıftır. Toplam 13 soru sorulmuş ve istatistikleri SPSS 

programında ANOVA testi ve gruplar arası anlamlılığı karşılaştırmak için Games Howel testi 

uygulanmıştır. 

Bulgular : P değeri (<0,05) olarak alınıp 5. 9. 10. Ve 11. sorularda anlamlı istatistiki sonuçlar elde 

edilmiş olup sorulara 5.soruda 1. 3.ve 4. dönemlerle 6. dönemler arasında doğru cevap vermede 

istatiksel olarak anlamlı artış gözlenmiş olup , 9.soruda 1. 2. 3. ve 4. dönemlerin birbirleri arasında 

anlamlı bir artış gözlenmiş olup , 10. ve 11. Sorulardaysa dönem ilerledikçe sorulara doğru cevap 

vermede anlamlı bir düşüş gözlenmiştir.Sorulara doğru cevap verme oranlarıysa 1.soruda %53.2 , 

2.soruda %57.3 , 3. soruda% 56.9 , 4.soruda %78.3 , 5.soruda %84.3 , 6.soruda %43.4 , 7.soruda % 16.3 

, 8.soruda %57.7 , 9.soruda %79.8 , 10.soruda %50.6 , 11.soruda %45.3 12.soruda % 95.9 , 13.soruda 

%92.5'tir 

Sonuç: Dönem I- Dönem VI’ya doğru metabolik ve nadir hastalık farkındalığı ve bilinci artış 

gözlenmemiş olup kısmen azalma olmaktadır, tıp fakülte eğitimi yeterli bilinç ve farkındalığı 

aktaramamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Doğumsal metabolizma hastalıkları, otozomak resesif, metabolik hastalıklar 
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S27- TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI; TEHLİKENİN FARKIDAMIYIZ? 

Beyza ATALAY 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: ilk kez 1882'de Robert Koch tarafından mikrobiyoloji dünyasına tanıtılan mikobakterium 

tüberkülozis, günümüzde, özellikle AİDS'in tanımlanmasından sonra önemli bir enfeksiyon etkeni 

olmaya devam etmektedir. Hastalığa karşı yeni tedavi şekilleri ve yeni aşılar araştırılmakta ve bunlar 

genellikle organizmaya konakçı cevabını değiştirmeye yöneiik tedavi ve korunma yöntemleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Tüberküloz basili inhale edilip, akciğerlere ulaştığında, önce alveoler makrofaj 

tarafından fagosite edilir. Basilin enfeksiyon oluşturup oluşturmaması, virülansına ve onu fagosite eden 

makrofajın sahip olduğu mikrobisidal kabiliyetine bağlıdır. Eğer basil ilk savunmaya rağmen canlı 

kalmaya başarırsa, alveoler makrofaj içinde çoğalır. Bu çalışmada Dünya Verem Haftasında hastalıkla 

ilgili bir anket düzenlenmiş ve toplumun konu hakkında farkındalığın ölçülmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Bu çalışma Adana M1 AVM de 104 kişi ile 8 soruluk bir ankete dayalı gerçekleştirilmiş olup 

örneklem grubu randomize olarak belirlenmiştir.Soruların SPSS programında anova testiyle ve games 

howel testiyle anlamlılığına bakılmıştır.  

Bulgular: Çalışmamıza 73 kadın 31 erkek katılmıştır. Yaş ortalaması 33 dür. Eğitim düzeylerinin 

yaklaşık olarak %16 sı ilkokul, %12 si ortaokul, %29 u lise ve %43 ü üniversitedir.Bütün sorularda 

istatiksel bir anlamlılık bulunamamıştır.Eğitim durumu ile herhangi bir ilişki gösterilememiştir.Sorulara  

doğru yanıt verilme oranı çok düşüktür. 

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, akciğer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KONGRESİ 

20-22 Nisan 2018 

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi Balcalı-Adana, TÜRKİYE 

 

 

S28- SUBKLİNİK HİPERTİROİDİ DEPRESYON İLİŞKİSİ 
 

Muhammed Ferhat KARATAŞ 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Subklinik hipertiroidi asemptomatik kişilerde serum sTSH düzeyinde supresyon ve tiroid 

hormon düzeylerinin (total ve serbest T3 ve T4) normal olması ile karakterize bir klinik tablodur.  

Bilinen tiroid hastalığı olmayan kişilerde yapılan çalışmalarda prevelans %2-16 olarak bulunmuştur.  

Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Önceden mevcut nodüler tiroid hastalığı varlığı, ileri yaş 

görülme sıklığını artırır. Multinodüler guatrı olan hastalarda subklinik hipertiroidinin belirgin 

hipertiroidiye ilerleme riski yıllık olarak %5 civarındadır Hastalar sinirlilik, aşırı terleme, çarpıntı,  

ellerde titreme, anksiyete, uykusuzluk, ciltte incelme, kaslarda güçsüzlük, iştah artışına rağmen kilo 

kaybı yanı sıra kadın hastalar adet düzensizlikleri ile kliniğe başvurabilirler. Bu çalışmada subklinik 

hipertiroidinin eşlik ettiği bir depresyon vakası sunulmuştur.  

Olgu: 55 yaşında herhangi bir yakınması olmayan erkek hasta check up için başvurdu. Fizik mauyene 

normal olmakla birlikte öykü verileri ışığında depresif duygu durum bozukluğu saptandı. Yapılan 

laboratuvar incelemesinde sT3, sT4 düzeyleri normal, TSH düzeyi hafif düşük idi. Hasta konu hakkında 

bilgilendirildi, 3 ay sonra tiroid fonksiyon testinin tekrar edilmesi önerildi.   

Tartışma: Hipertiroidizmde en sık görülen psikiyatrik tablo depresyon (%25) olup yaklaşık %15 

vakada depresyon bulguları hipertiroidizmden önce başlar. Anksiyete bozuklukları da hipertiroidizmde 

depresyona yakın sıklıkla görülmektedir. Bunların bir kısmı depresyona eşlik eden anksiyete 

bozukluklarıdır. Yapılan çalışmalar depresyon hastalarının %25’inde TRH testinin yanıtsız kaldığını 

göstermiştir. Bu durum vücudun kompansasyon mekanizması ile ilişkilendirilmiştir.                Sonuç: 

Klinikte tesadüfi veya psikiyatrik semptomları olan vakalarda saptanan subklinik hipertiroidinin takip 

periyodunda çok düşük bir yüzdesinin aşikar hipertiroidiye dönüştüğünü bilmek (eğer altta tabloyu 

açıklayacak sistemik/metabolik bir tablo yok, tiroid palpasyon vb. normal ise) hem hastaya doğru 

bilgilendirme yapma hem de ileri tetkikin gerektiği maddi ve uğraştırıcı işlemlerden hastayı kurtarma 

adına önem taşımaktadır.  

Anahtar kelimeler: Tiroid, TSH, hipertiroidizm, psikiyatrik bulgular 
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S29- TİROİD NODÜLLERİ 

1Görkem GÜNDÜZ, 2Murat SERT 

1
Çukurova

 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA 

2
Çukurova

 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji Bilim Dalı, ADANA 

 

Tanım: Tiroid bezinin en sık hastalığı tiroid nodülleridir ve glandda yer kaplayan, çevresindeki normal 

dokudan farklı, radyolojik olarak sınırları ayrılabilen lezyonlardır. 

Tanı: En sık neden, iyot eksikliğidir. Hastalar genellikle boyunda şişlikle gelir. Nodüller tek/birden 

fazla; solid/kistik/mixed yapıda; fonksiyonel/fonksiyonsuz olabilir; nodüllerin boyutları değişkendir.  

Tiroid fonksiyon testleri değerlendirilir, ultrasonografi(USG)’de nodülün özellikleri belirlenir,  

morfolojik ve klinik özelliğine göre tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi(TİİAB) yapılır. Gerekli 

durumlarda diğer görüntüleme teknikleri [bilgisayarlı tomografi(BT), manyetik rezonans(MR) vs.] de 

kullanılabilir. 

Klinik Değerlendirme: Tiroid nodülünü değerlendirirken; anamnez, fizik muayene(FM), TSH, USG, 

TİİAB, tiroid sintigrafisinden yararlanılır. Anamnezde; çocuklukta baş-boyun bölgesine radyoterapi,  

tüm vücut ışınlaması, ailede tiroid kanseri öyküsü gibi durumlar sorgulanmalıdır. Semptom ve 

bulgularda; nodülün hızlı büyümesi, ses kısıklığı, dispne, disfaji, öksürük gibi bası semptomları 

araştırılır. FM’de tiroid bezi, servikal lenf nodları incelenmelidir. Tiroid nodülü saptanan her hastada 

serum TSH düzeyinin ölçülmesi gerekir. TSH düzeyine göre nodüle yaklaşım farklı olacaktır. Tiroid 

nodülü takibinde kalsitonin ölçümü; şüpheli veya tekrarlayan yetersiz biyopsi, tiroid cerrahisi öncesinde 

bilinmeyen sitoloji durumlarında yararlıdır. Tiroid USG’de nodülün boyutları, lokalizasyonu, 

kompozisyonu, servikal lenf nodlarının durumu değerlendirilir. USG’nin temel rolü, malignite riskini 

gösterecek özelliklerin araştırılmasıdır. TİİAB; tiroid nodülünün benign-malign ayrımında altın standart 

yöntemdir. TİİAB endikasyonları, nodülün USG özellikleriyle belirlenmelidir. Maligniteden USG ile 

şüphelenilir, tanı TİİAB ile doğrulanır. 

Tedavi: TİİAB sonucuna göre; kanser/kanser şüphesi varlığında cerrahi; benign nodülde ise 

levotiroksin tedavisi veya ilaçsız takip yapılabilir.  

Sonuç: Tiroid nodüllerinin tanınması ve araştırılmasındaki en önemli gerekçe, nodüllerin  5% malignite 

potansiyelinin olmasıdır. Nodülde boyut artışı daima maligniteyi göstermez. Klinik, radyolojik, sitolojik 

sonuçlar değerlendirilerek, nodülün benign/malign olduğuna; buna göre tedavisine/izlenmesine karar 

verilir. Son yıllarda başka nedenlerle yapılan görüntüleme tekniklerinde nodüllerin sıkça saptanması 

farkındalığı arttırmıştır. İlerleyen yıllarda; tiroid nodüllerini en erken zamanda, en basit şekilde saptama 

ve nodülün tedavisi/takibi konusunda yeni gelişmeler olması beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: Tiroid, nodül, klinik, tanı, tedavi 
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S30- SİRKADİYEN RİTİM- ZAMANINIZ VAR MI? 

 

Ayça KAYA, Hatice ÇELİK, Ayfer Nur DİNÇER, Sena GÜLER, Merve TUNÇ,  

Serdar KARAKURT 

 Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, KONYA 

 

Günlük çevresel döngülere evrimsel bir adaptasyon sonucu oluşan biyolojik saatler (Sirkadiyen ritim), 

hayatın işleyişi ve davranışın organizasyonu ve eşgüdümü için esastır. Verimliliği en üst düzeye 

çıkarmak ve riski en aza indirgemek için gün / gece döngüsü boyunca zamanlama etkin ve pasif 

dönemleri gibi basit davranışsal işlevler dahili saat işlevlerine dayanır. Uyku düzeni, beslenme 

davranışı, hormon salanımı, kan basıncı, vücut ısısı gibi birçok fizyolojik olay biyolojik saat tarafından 

kontrol edilir. Son yapılan çalışmalar neticesinde meyve sineği olarak adlandırılan sinek türünde normal 

günlük biyolojik ritmi kontrol eden bir geni ayrıştırılmış ve bu genin gece boyunca hücrede biriken ve 

gündüzde çözünen bir proteini kodladığı gösterilmiştir. İnsan vücudunda ise Anterior hipotalamustaki 

supraikazmatik çekirdeklerinde bulunan biyolojik saat, insan davranışını 24 saatlik gün boyunca 

değiştikçe düzenler.  Periyod (PER) Zaman (TIM) ve Bmal olarak adlandırılan ve izole edilen genlerin 

ekspresyonu sonucu oluşan proteinler belirli zaman aralığında birikip daha sonrada parçalanarak, hücre 

içindeki miktarı ve yerine bağlı olarak insan vücudunda 24 saatlik bir periyodun oluşmasını 

sağlamaktadırlar.  Zaman ve Bmal genleri sürekli sentezlenirken per geni ritmik olarak sentezlenir.  

Günün ortasında en yüksek seviyesinde bulunurken daha sonra zamanla azalır. Biyolojik saatin 

mekanizmasının aydınlatılması ile birçok hastalığında tedavisi mümkün olmuştur. Mevsimsel olarak 

ruh halindeki değişiklikler, iştahsızlıklar, kış depresyonu yapay parlak ışıklar kullanılarak düzeltilmiştir.  

Anahtar Kelimeler : Sirkadiyen ritm, hormon, zaman, Bmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KONGRESİ 

20-22 Nisan 2018 

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi Balcalı-Adana, TÜRKİYE 

 

 

S31- HAYVAN BARINAKLARI KÖKENLİ ZOONOZ ENFEKSİYONLAR  
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3
Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, 3. Sınıf öğrencisi, ADANA 
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5
Çukurova Üniversitesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi,  ADANA 

 

 

Giriş: Bu çalışmanın amacı hayvan barınaklarından köken alan ve insanlara bulaşan zoonoz 

enfeksiyonlardır. Hayvan barınakları günümüz yaşam tarzının sağlık güvencelerinden birisidir.  

Materyal Metod: Gerek Osmaaniye ve Ceyhan belediyesi barınaklarında yaptığımız saha 

çalışmalarımız, gerekse literatür bilgiler ve olgu raporlarına dayanılarak yapılan incelemeler sonucu 

kedi ve köpeklerde görülen ve insanlara bulaşabilen hastalıklar belirlenmiştir.  

Bulgular: Anthrax (şarbon), brucellosis, camphylobacteriosis, dermatophytosis, drofilariasis,  

echinococcosis,  kuduz, kedi tırmalama hastalığı CSD (cat scratch disease),  leptospirosis,  lyme 

hastalığı (borreliosis),  leishmayosis,  salmonellosis, sporotrichosis, toxacara, toxoplasmosis,  

tüberkülosis, tularemi (Pastorella tularensi) ve veba en önemli zoonoz enfeksiyonlardır.  Kuduz ve 

şarbon (anthrax) ölümcül ve tedavisi olmayan enfeksiyonlardır. Brusellosis, leishmanyosis, lyme 

hastalığı, tüberkülosis, tularemi ve veba yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden, tedavileri zor ve 

zahmetli olan ve tekrarlama ihtimali olan ciddi enfeksiyonlar arasında yer almaktadır.  

Sonuç: İyi barınak uygulamaları ile hastalık kontrolü mümkündür. En önemli mücadele yöntemi ise 

Tek Tıp Tek Sağlık felsefesine uygun olarak sağlık bilimleri çalışanları ile yerel hizmet çalışanları başta 

olmak üzere çoklu disiplinli çalışmaların yapılabilmesi olacaktır.   

Anahtar kelimeler: Hayvan barınakları, enfeksiyonlar, zoonoz. 

 

Kaynaklar 
1- Chomel BB, Sun B. Zoonoses in the bedroom. Emerg Infect Dis. 2011;17:167–72.  
2- Grant S, Olsen CW. Preventing zoonotic disease in immunocompromised persons: the role of physicians and 

veterinarians. Emerg Infect Dis. 1999;5:159–63 10.3201/eid0501.990121  
3- Halliday J, Daborn C, Auty H, Hampson K, Mtema Z, Bronsvoort M, et al. Bringing together emerging and endemic 

zoonoses surveillance: shared challenges and a common solution. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2012;367:2872–
80.  

4- Lipton BA, Hopkins SG, Koehler JE, DiGiacomo RF. A survey of veterinarian involvement in zoonotic disease 
prevention practices. J Am Vet Med Assoc. 2008;233:1242–9. 

5- http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/12/20111223-6.htm. Erişim Tarihi: 09.04.2018, 22.05.  

6- von Matthiessen PW, Sansone RA, Meier BP, Gaither GA, Shrader J. Zoonotic diseases and at-risk patients: a survey of 
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S32- ZENCEFİL: ANTİKARSİNOJEN, ANTİOKSİDAN TIBBİ BİTKİ 

Berkant ARBAY, Veysel YILDIZ, Serdar KARAKURT 

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü, KONYA 

 
Zencefil (Zingiber officinale Rosc) antioksidan ve antikanserojenik özelliklere sahip doğal bir diyet 

bileşenidir ve Mısır, Hindistan, Çin, Amerika ve birçok Avrupa ülkesi başta olmak üzere dünya 

genelinde halk arasında etkin olarak kullanılan ve etkileri iyi bilinen bir tıbbi bitkidir. Gingerol, Şogaol 

ve zingeron dahil olmak üzere çeşitli zencefil bileşenlerinin in vitro antioksidan aktiviteye sahip olduğu 

gösterilmiştir ve ayrıca anti-enflamatuar, analjezik, antikanserojenik ve kardiyotonik etkiler gibi in vivo 

olarak birçok ilginç farmakolojik ve fizyolojik aktiviteye sahiptir. Ek olarak, trombosit agregasyonunun 

ve phorbol ester ile tümör tanıtımının zencefil ekstresi tarafından inhibe edildiği bulunmuştur. Ayrıca,  

prostasiklin biyosentezi zencefilin besin takviyesiyle geliştirilebilmektedir (ManjuV, ve Nalini N. 

(2005)).Zencefilin antikarsinojen etkileri incelendiğinde akciğer, karaciğer, kolon, ovaryum kanserleri 

de dahil birçok kanser türüne karşı özellikle apoptoz yolağını aktive ederek etki gösterdiği bulunmuştur.  

Ayrıca zencefil ovaryum kanseri ile ilgili yapılan çalışmalarda angiojenezi sağlayan IL-8 ve VEGF gibi 

faktörleri baskılayarak damarlanmayı azalttığı görülmüştür (Rhode, J 2007). Yapılan başka bir in vivo 

çalışmada ise zencefilin kolon kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı gözlenmiştir.( ManjuV, ve 

Nalini N. (2005).) Her ne kadar sentetik ilaçlar birçok hastalığa karşı etkin olsa da bu ilaçların yüksek 

toksisitesi ve yan etkileri birçok hastalığın tedavisi için alternatif ilaç adaylarının araştırılmasına 

sürüklemektedir. Zencefil doğada bol bulunması, sahip olduğu koruyucu özellikler ve içerdiği zengin 

fenolik ve flavonoid bileşiklerden dolayı yeni ve etkin bir ilaç kaynağı olabilecektir.    

 

Kaynakça 
1. Adnan AKAR, Curcumin P53 Gen Mucizesi, Zencefil kökü syf.  82-83 
2. Rhode J. Fogoros S. Zick, S; Wahl H. Griffith K. A. Huang, J. Liu JR. Ginger inhibits cell growth and 

modulates angiogenic factors in ovarian cancer cells. BMC Complementary Altern. Med, 2007;7: 44. 
3. ManjuV, ve Nalini N. Chemopreventive efficacy of ginger, a naturally occurring anticarcinogen during 

the initiation, post-initiation stages of 1,2 dimethylhydrazine-induced colon cancer. Clin Chim Acta 
2005;358:60-7. 

4. Rahmani A. H., Shabrmi FM., Aly SM. Active ingredients of ginger as potential candidates in the 
prevention and treatment of diseases via modulation of biological activities, Int J Physiol Pathophysiol 

Pharmacol. 2014;6(2): 125–136.  
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P01- CO SADECE TOKSİK BİR GAZ MI? 

 

Rümeysa Beyza Nur TAŞKIN, Şenel MENEMENCİOĞLU 

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Karbon monoksit ekzojen olarak alındığında, kardiyovasküler sistem ve santral sinir sistemi 

üzerinde yaptığı toksik etkilerle bilinen, toksikoloji literatüründe sıkça tartışılmıs bir moleküldür.  

Bunun yanında endojen olarak üretildiği bilinmektedir. Üretilen CO in fizyolojik etkileri olduğunu 

ispatlamaya gayret gösteren pek çok çalışma mevcuttur. 

Amaç: Bu çalışma CO molekülünün vücuttaki sistemler üzerinde ilginç farklılıklarda etkileri olduğunu 

anlatmak için yapılmıştır. 

Materyal-Metod: Çalışmamız national library of medicine veri tabanında yıl sınırlandırılması 

yapılmaksızın tarama yapılarak bulunan makalelerden derlenmiştir. 

Bulgular: Egzojen CO renksiz ve kokusuz olmasıyla beraber, inhale edildiği taktirde oksijen ile inatçı 

bir yarışa girerek hemoglobine kararlı bir şekilde bağlanma eğilimindedir. Etkilediği kişiyi derin bir 

uykuya ve vazodepresyona sürükler. Daha nadir olarak da, uzun periyotlarda maruz kalınan düşük 

dozlarının nörolojik patolojilere sebebiyet verdiği gösterilmiştir. Çevresel kirlenmenin bir ürünü olan 

CO'in endojen oluşumundan major olarak hem oksijenaz aktivitesi sorumludur. Hem oksijenaz, hem 

yıkımından sorumludur. Bu aktiviteyle oluşan CO'in sadece atık bir madde olmadığını ve endojen 

olarak üretilen CO'in karmaşık bir sistemce regüle edilen, biyolojik sistemlerde etkili olan bir molekül 

olduğu kanısını güçlendiren pek çok çalışma mevcuttur. NO in eşleniği olarak anılan CO; NO gibi 

nörotransmitter görevi de üstlenen bir gazdır. Beyinin hafızayla ilgili olan hipocampus bölgesinde etkili 

olabileceği düşünülmektedir. NO nun damar düz kasındaki guanilat siklaz üzerindeki katalizör etkisine 

benzer şekilde, tepkimeyi indükleyerek cGMP artışına ve vasküler düz kas duvarında relaksasyon 

sonucu kan basıncının düşmesine neden olur. İlginçtir ki; aynı zamanda NO sentazın substratı olan L-

arginine ile yarışarak NO sentezini bloklar ve dolaylı olarak damar düz kasının kasılmasına ve kan 

basıncının artmasına neden olabileceği gösterilmiştir. 

Sonuç: CO molekülünün, insan vücudunda henüz tam olarak bilmediğimiz, anladığımız kadarıyla 

komplike bir mekanizması vardır. Bu mekanizma anlaşıldıkça tıbbi literatürde aydınlanmamış konularla 

ilgili umut ışığı olma adayıdır. 

Anahtar Kelimeler: Karbon monoksit, ekzojen, CO 
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P02- OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN SAĞLIK VE ECZACILIK İLE İLGİLİ 

BİLGİLENDİRİLMESİ 

 

Merve Durgunlu, Nisa Dursak, Mehmet Erbay, Neziha Eren, Gizem Gül, Abdülmuttalip Gökçeoğlu, 

Kübra Gönbe, G. Eylül İlkar ve Fatma Aydınoğlu 

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Çocuklara sağlıkla ilgili eğitim verilmesi; kendilerini zararlı durumlardan korumalarını ve sağlık 

konusunda bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Bu nedenle çalışmamızda, okul öncesi 

yaş grubundaki (4-6 yaş) çocuklara sağlık ve eczacılıkla ilgili bilgilendirilmeleri amaçlandı. 

Materyal-Metod: Bu amaçla, okul öncesi yaş grubuna yönelik,  Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü.) Balcalı 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinin 

görüşleri doğrultusunda “Açılın Ben Eczacıyım” adlı boyama kitabı hazırlandı. Pilot olarak seçilen 

Çukurova Üniversitesi Anaokulu  öğrencilerine gruplar halinde boyama kitabındaki ilaç, hijyen, 

hastalık ve sağlık çalışanları ile konuları içeren görsellerle destekli teatral bir sunum yapıldı. Sunum 

sonrasında, öğrencilerin hazırlanan boyama kitaplarını boyamaları sağlandı. Projenin değerlendirilmesi,  

çocukların yaşlarına uygun hazırlanan anketlerle yapıldı. 

Sonuç ve Tartışma: Projemiz, Ç.Ü. Anaokulu’ndaki 145 öğrenci ile gerçekleştirildi. Anketler sonuçları 

incelendiğinde, çocuklardan % 86 oranında memnun, %7 oranında kararsız, %7 oranında ise memnun 

değilim olarak geri dönüşler alındı. Öğrencilerinin memnuniyet anket sonuçlarının olumlu olması,  

projemizin okul öncesi öğrencilerinin eczacılık ve sağlıkla ilgili bilgilendirilmesi amacına ulaştığını 

düşündürmektedir. Projemizin yaygınlaştırılması ile daha çok sayıda çocuğun bilinçlenmesi 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: -Açılın ben eczacıyım, -Boyama kitabı, -Eczacılık, -Okul öncesi çocuklar,         -

Sağlık, -Sosyal sorumluluk projesi 

 

Teşekkür: Projemiz, Güney Ecza Kooperatifi tarafından desteklenmiştir. Ayrıca, Çukurova 

Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Öğretim Üyelerine katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Bu proje Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ECF207 kodlu Sosyal Sorumluluk dersi 

kapsamında hayata geçirilmiştir. 
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P03- TÜRKİYEDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖTENAZİYE BAKIŞ AÇISI 

Remziye Yücedağ, Dilek Özerk 

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, GAZİANTEP 

 

Giriş: Ötenazi ister pasif ister aktif bir şekilde uygulansın bu durum hem sağlık çalışanları hem hasta 

hem de hasta yakınları için zor bir karardır. Toplumumuzun eğitim açısından elit bir tabakası olan 

hekimlerin ötanazi hususunda kararsız olduğu ve bu hususta sosyokültürel, teolojik ve duygusal 

nedenlerin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır.  

Genel Bilgiler: Hekimler arasındaki bu kararsız yaklaşımın toplumun genel bakış açısını yansıttığını 

düşünmekteyiz. Sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı ise inançlarına, insan haklarına, vicdani 

rahatsızlık duyacak olmalarına, meslek ahlakına, etik kurallara aykırı olması, teknolojideki ve tıptaki 

gelişmeler nedeniyle ötenazi uygulayamayacaklarını ve ötenazi uygulamasında aktif rol almak 

istemediklerini; kendileri ve ailesi için ötenazi istemediklerini göstermektedir. Bu doğrultuda; 

hemşirelik eğitiminde  ve tıp eğitimlerinde ötenazi konularının daha fazla yer alması ve konunun yasal,  

etik, politik boyutlarının tartışılması gerektiği söylenebilir.  

Sonuç: Ötanazi hususunda en uygun yaklaşımın; toplumumuzun hassasiyetleri de göz önüne alınarak 

geniş bir kesimi içine alacak olan araştırmalar yapılması ve ötenaziye en doğru yaklaşımın ülkenin 

koşullarına göre belirlenmesi şeklinde olacağı  kanaatindeyiz. Bu posterimizde Türkiyedeki sağlık 

çalışanlarının ötenaziye yaklaşımlarının bakış açısını ele alacağız ve değerlendireceğiz. 

Anahtar kelimeler: Ötenazi, sağlık alanı, türkiyede sağlık çalışanlarının ötenazi yaklaşımı  
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P04- YAŞLI BİREYLERDE AKILCI VE DOĞRU İLAÇ KULLANIMI 

 

Türkannur CENGİZ1, Taner ÇARIK1, Hatice ÇATALBAŞ1, Fatma Gülnur ÇELİK1, Melike Betül 

ÇIRACI1, Ertuğrul ÇOBANOĞLU1, Halit DEMİR1, H. Sinem BÜYÜKNACAR2 

1
 Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. Sınıf -ADANA 

2
Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı-ADANA 

 

Giriş: İlerleyen yaşla birlikte, ilaç kullanımı artmakta ve önemli bir sorun haline gelmektedir. Yaşlı 

bireylerde, ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamiğinde değişiklikler, ilaçların akılcı ve doğru 

kullanılmaması ve yaşlanma ile birlikte görülen unutma ve anlama gibi kognitif sorunlar nedeniyle;  

ilaçların yan etkileri, intoksikasyonları ve ilaç-ilaç etkileşimleri yaygın olarak görülmektedir. Bu durum 

yaşlı bireylerde ilaçların akılcı ve doğru kullanımının önemini artırmaktadır. Bu çalışmada, yaşlı 

bireylerde doğru ve akılcı ilaç kullanımı ile farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. 

Materyal-Metot: Çalışma, Adana il merkezinde bulunan Şehit Kr. Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak 

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan 25 yaşlı bireyler ile yapılmıştır. Projede, 

yaşlı bireylerin, önce bir ön teste tabi tutularak yaş, cinsiyet, eğitim ve meslek durumu gibi demografik 

bilgilerinin yanı sıra ilaçların kullanımı, saklanması, kronik hastalıkları ile ilgili sorular sorularak bilgi 

düzeyleri ölçülmüştür. Ardından ilaçların akılcı, doğru kullanımı ve yaşlanma ile meydana gelen 

fizyolojik değişimler hakkında bir sunum yapılmış ve sonrasında sunum öncesi yapılmış olan test tekrar 

uygulanarak, yapılan bilgilendirmelerin faydalı olup olmadığı değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya, yaş ortalamaları; 73,16 ± 2,07 ve 8’i kadın, 12’si erkek olmak üzere toplam 20 

yaşlı birey katıldı. Huzurevi bireylerinde gerçekleştirilen bu çalışmada en sık gözlenen kronik 

hastalıkların diabetes mellitus, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, romatizma, depresyondu 

olduğu görüldü. Yapılan ön test ve son testi değerlendirdiğimizde, sunum öncesi, çalışmaya katılan 

yaşlı bireylerden % 75’in prospektüs hakkında bir bilgisi yok iken son test sonrasında bu değerin 

anlamlı bir şekilde azaldığı görüldü. Ayrıca bilgilendirme öncesi, yaşlı bireylerden % 45’i ilaç ile ilgili 

sıkıntılarda danışman olarak doktor/eczacı ‘ya danışmaz iken, bu durum sunum sonrası anlamlı bir 

şekilde azalmıştır. 

Sonuç: İlaç kullanımı yaşla birlikte artmakta ve önemli bir sorun haline gelmektedir. Uygulamaya 

geçirdiğimiz bu proje ile huzurevindeki yaşlı bireyleri akılcı ve doğru ilaç kullanımı hakkında bilgiler 

vererek ileriki dönemlerde ilaç kullanımı konusunda doğru yol izlemeleri sağlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, yaşlı bireylerde akılcı ilaç kullanımı 
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P05- BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ: TOPLUMUN İLAÇ KULLANIMI VE 

FARKINDALIĞI 

 

Begüm ÜNVEREN, Ceren ÇETİN, Asena ÇALIM, Kasım Utku TEKİN, Öner TURAN,  

Asiye TÜRKSEVEN, Yüksel UĞURLU, Ramazan YAĞMURTAŞAN, Sevde Nur YARDIMCI, Rabia 

Büşra YILDIRIM, Kutluhan YUMAK, Talha YURDAER, Ömer ALABAZ, Abdurrahman AYGÜL, 

Umay Merve GÜVEN, Serpil DEMİRCİ KAYIRAN  

 

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ADANA 

 

Amaç: Çalışmamızda, toplumun ilaç ve eczacılık konusundaki bilgi düzeyini tespit ederek, farkındalık 

oluşturmayı sağlamak ve anket sırasında eksikleri tespit edip bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.  

Yöntem: 40 sorudan oluşan anket, toplamda 240 kişiye uygulayarak veriler elde edilmiştir. Anket uygulanan 

kişiler, cinsiyet, eğitim durumu ve farklı yaş aralıklarına göre gruplandırılmıştır. Anket soruları İlaç 

Kullanımı, Eczane Danışmanlık Hizmetleri, İlaç Dışı Ürünler, İlaç Saklama Bilgisi gibi farklı başlıklar 

altında toplanmıştır. Elde edilen veriler Microsoft Excel programı yardım ile bir araya getirilmiş ve soru 

bazında değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Tedavi sırasında günlük aktiviteler nedeniyle ankete katılanların ortalama % 73’ünün ilacını 

almayı unuttuğu sonucuna varılmıştır. Buna karşılık bu kişilerin % 90’ı bir sonraki doz alınımı 2 kat 

yapmamaktadır. Bu durum ilaca yaklaşımının bilinçli olduğunu göstermektedir. Ancak iyileşme sürecinde 

tekrar doktora gidilmediği tedaviyi kendi kararıyla hekime ya da eczacıya danışmadan sonlandırdığı 

görülmüştür.  

Yine sonuçlara göre ankete katılanların % 60’ı ilacın olası yan etkileri hakkında eczacının ya da doktorun 

yeterli bilgiyi vermediğini öne sürmektedir. Bir diğer tespit ise yaklaşık % 82 oranında kişilerin evde 

bulunan ilaçları eczacıya tekrar danışmadan kullandığıdır.  

Ayrıca katılımcıların %72’si, evde kullanılmayan veya tarihi geçmiş ilaçları çöpe attığını, ilaçların özel 

şekilde imha edilmesi gerektiğinden habersiz olduğunu ifade etmiştir. 

Tartışma: Hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçlara ulaşabilmek kadar, ilacın doğru yerlerden temin 

edilmesi, doğru şekilde kullanımı, ilaç dışı ürünlerden faydalanma gibi konular da birey ve halk sağlığı 

açısından oldukça önemlidir. Gerçekleştirdiğimiz proje bu ve benzeri konularda halkın bilgi düzeyini ortaya 

koymaktadır. Böylelikle bireylerin ilaç kullanımına dair doğru bilgi edinmeleri teşvik edilebilecek ve yanlış 

bilinen uygulamalarda düzeltilerek halk sağlığına önemli katkılar yapılabilecektir.  

Sonuç: Bu veriler doğrultusunda doktor ve eczacıları bilgilendirerek halkın eksik oldukları konularda daha 

detaylı danışmanlık yapılması gerekmektedir. Bunun için hem sağlık personelleri hem de halk 

bilgilendirilmelidir. Bulgular medya ve sosyal platformlar aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılabilir.  

Anahtar Kelimeler: İlaç Kullanımı, ilaç farkındalığı  

 



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KONGRESİ 

20-22 Nisan 2018 

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi Balcalı-Adana, TÜRKİYE 

 

 

P06- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİYABET FARKINLIĞI OLUŞTURULMASI 

 

Berivan BİLBAY, Berfu BOĞA, Elif BOZKURT, Metin BOZYEL, Damla BÜYÜKYENİGÜN,  

Sümeyya CANCAL, Murat CANAVAR, Büşra CANTÜRK, Sabriye AYDINOĞLU 

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Dünya sağlık örgütü tarafından, yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak 

kabul edilen diyabet; pankreasın, kan şekerini düzenleyen bir hormon olan insülini yeterli üretemediği 

ya da üretilen insülinin kullanımında oluşan bozukluk sonucu kandaki şeker düzeyinin yükselmesine 

neden olan kronik bir hastalıktır. Sağlık bakanlığı verilerine göre, 2015 yılında dünyada 415 milyon, 

ülkemizde 7 milyon diyabet hastası bulunduğu açıklanmıştır. Yapılan çalışma kapsamında, diyabetin 

erken teşhisinde, Eczacının rolünü göz önünde bulundurarak; Çukurova Üniversitesi öğrencilerinin 

diyabet konusunda bilgilendirilmesi, diyabet risklerinin aktivite ve sağlıklı beslenme ile nasıl 

azaltılabileceği konusunda bilinçlendirilmeleri amaçlanmıştır. 

Materyal-Metot: Öğrencilerin diyabet konusunda bilinçlendirilme çalışması Çukurova Üniversitesi 

Merkez Kafeteryası önünde öğle yemek arasında gerçekleştirildi. Bilinçlendirme çalışması kapsamında 

Adana Eczacı Odasından ‘Eczacının Diyabetteki Rolü’ hakkında bilgi alındı. Adana İl sağlık 

Müdürlüğünden alınan beslenme ve diyabet konulu broşürler ve tarafımızca hazırlanan, diyabet 

belirtilerinin yazılı olduğu kitap ayıraçları dağıtıldı. Diyabet tipleri, diyabet belirtileri, genetik faktörler 

ve korunma yolları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, öğrencilerin diyabet hakkında genel 

bilgileri, fiziksel aktiviteleri, beslenme biçimleri hakkında anketler yapıldı, boy kitle indeksleri ölçüldü. 

Sonuç ve Tartışma: Diyabete farkındalık adı altında gerçekleştirilen projemizde 18-22 yaş grubu 

aralığında üniversite öğrencilerine konuyla ilgili bilgilendirmeler ve anketler yapıldı. Yapılan anket 

çalışmalarında öğrencilerin %28’inin genetik olarak yatkınlığı, %69’unun sağlıksız beslendiği ve 

%42’sinin herhangi bir fiziksel aktivite yapmadığı saptanmıştır. Elde edilen bulgular sağlıklı beslenme 

ve fiziksel aktivite oranlarının düşük olduğunu göstermektedir. Bu verilerden yola çıkarak sağlıklı 

beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi ayrıca anlatıldı ve sağlıklı beslenme, egzersiz ile diyabete 

yakalanma riskinin büyük oranda azaltılabileceği konusunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yapılan 

anket, boy kitle indeksi ölçümü ve belirtilerin görülme durumuna göre diyabet riski taşıyan öğrencilerin 

en kısa zamanda bir hekime danışmaları önerildi. Düzenlediğimiz etkinlik sonucu, ülkemizde diyabet 

konusunda gençlere yeterince bilgilendirme çalışması yapılamadığını göstermiş ve bu tip bilgilendirme 

çalışmalarının arttırılması ve kişilerin sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin kişilerin hayat kalitesine 

büyük ölçüde fayda sağlayacağını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: WHO, diyabet, diyabet tipleri, genetic faktörler, beslenme biçimleri 
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P07-SAĞLIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM İLACIMI AKILCI KULLANIYORUM 

 

Şaban GÜNDÜZ, Ömer Semi KÖSE, Şerife KAZAK, Emre KARAĞOLAN, Ezgi KERKÜT,  Mehmet 

KIZIL, Servet KAYA, Ekin KEFAL, Burak KURT, 

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALPTEKİN 

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, ADANA 

 

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre ilaçların %50’sinden fazlası uygun olmayan şekilde 

reçetelenmekte, sağlanmakta veya satılmaktadır. Tüm hastaların yarısı da ilaçlarını doğru şekilde 

kullanmamaktadır. Akılcı ilaç kullanımı kişinin hastalığına ve bireysel özelliklerine uygun ilacı, uygun 

süre ve dozda, kendisine ve topluma en uygun maliyetle karşılamasıdır. Bu projenin amacı, yatılı 

okuyan ortaöğretim öğrencilerinde ilaç kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak, bilinçsiz antibiyotik 

kullanımını önlemek ve çok ilacın değil doğru ilacın doğru kullanımının iyileştireceği hakkında 

bilgilendirme semineri düzenleyerek ve afişler hazırlayarak ilgili konularda farkındalık oluşturmaktır.  

Materyal-Metot: Proje kapsamında ortaöğretim öğrencilerinden 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine 

akılcı ilaç kullanımının önemi ve gereksiz antibiyotik kullanımının zararları konularında farkındalık 

yaratmak amacıyla bilgilendirme semineri ile ilgili sunum ve konu ile ilgili afişler hazırlanmıştır. Bu 

kapsamda, Ç.Ü Balcalı Kampüsüne çok yakın olan Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nde bilgilendirme semineri yapılmıştır.  

Bulgular: Yatılı öğrencilerinde bulunduğu yaklaşık 350 kişilik öğrenci grubuna sunum yapılmıştır.  

Öğrencilerin ilaç kullanımına yönelik çeşitli sorularına cevap verilmiştir. Öğrencilerin akılcı ilaç 

kullanımı konusuna ilgilerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimer: Akılcı ilaç kullanımı, bilgilendirme semineri, ortaöğretim öğrencileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSAL SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ÖĞRENCİ KONGRESİ 

20-22 Nisan 2018 

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi Balcalı-Adana, TÜRKİYE 

 

 

P08- FİZYOTERAPİ ÖNLİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMÜ TERCİH 

ETME NEDENLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Nursem Ezgi FINDIKKIRAN, Filiz ÖZBAKICI, Senanur ATEŞ, Gülseren ALBAYRAK, Emine BUT 

Danışman: Öğr. Gör. Emir İbrahim IŞIK 

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü SHMYO-ADANA 

 

Giriş: Fizyoterapi önlisans programını tercih eden öğrenciler fizyoterapi önlisans eğitiminin nitelikleri 

hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Bu durum profesyonel eğitim programlarının özellikleri ve 

doğasını tanımlayan bir anlam ifade eder. Bu çalışma fizyoterapi önlisans programı öğrencilerinin 

bölümü tercih etme nedenlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Materyal-Metot: Bu çalışma, Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı öğrencilerinde 

gerçekleştirilmiştir. Anketler gönüllülük esasına göre doldurulmuştur. Öğrencilere uygulanan anket 

soruları Kunduracılar (2012) ve ark. referans alınarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. İki 

bölümden oluşan anketin ilk bölümü sosyodemografik içerik, ikinci bölümü ise okulu tercih etmen 

nedenlerinden oluşmaktadır.  

Bulgular: Ankete katılan öğrencilerden (yaş=20.44±3.03 yıl, n=41, K/ E=35/6).  %7’si daha önce 

üniversitede bir bölüm tamamlamış, %5’i ise daha önce üniversitede bir bölümü yarıda bırakmıştır.  

Öğrencilerin %12.2’si bölüm ile ilgili bilgiye sahipti 53.7’si kısmen sahipti, %34.1’i ise bölümle ilgili 

bir bilgiye sahip değildi. Öğrencilerin bölümü tercih etme nedenleri cevap ortalamaları sırasıyla %36.6 

üniversite yerleştirme puanı bu bölüme yettiği için, %24.4 boşta kalmamak için, % 19.5 aile/çevre isteği 

ile, %9.8’i üniversite ortamını görmek için, %2.4 arkadaş tavsiyesi ile, %7.3 aile mesleği (sağlık alanı) 

olduğu için, %29.3 iş olanakları nedeni ile, %43.9 ilgi alanına girdiği için, %31.7 okulun yerinden 

dolayı, %22 dikey geçiş sınavı imkanlarından dolayı ve %9.8 diğer nedenlerden dolayı şeklindedir. 

Sonuç: Elde edilen bulgular ışığında öğrencilerin üniversite tercih dönemlerinde daha iyi/uygun 

danışmanlık hizmeti sağlanmalıdır. Bununla birlikte tercih edilen bölümlerin kişilerin ilgi alanlarına 

büyük oranda uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar  Kelimeler: Fizyoterapi, Önlisans, Tercih 
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P09- MULTİPL SKLEROZ (MS) TANI, TEŞHİS VE TEDAVİSİ 

Sıla ÇAMURCU, İpek MERMER, Meral MİRALOĞLU 

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü SHMYO-ADANA 

 

Multipl Skleroz (MS) hastalığı, kişinin bağışıklık sistemindeki bozukluk sonucu beyin ve omurilikte çok sayıda 

plakların oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır. Genç yaşlarda görülebilen MS (Multipl Skleroz) hastalığı, 

dünyada yaklaşık 3 milyon kişiyi etkilemektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda MS'in ortalama 

başlangıç yaşının yaklaşık 30 yaş, ailesel MS sıklığının %11,5 oranında olduğu bildirilmiştir.  

Türkiye’de yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, MS prevelansı 41- 101,4/100,000 olarak 

belirlenmiştir.  MS hastalığı ataklar halinde gelişir ve ancak uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında 

tutulabilmektedir. Etyopatogenezde çevresel faktörler, etnik köken, virüsler, kalıtım ve genetik faktörler rol 

oynar.  

MS hastalarında santral sinir sistemi (SSS) hasarına bağlı tüm belirti ve bulgular ortaya çıkabilir.  

Ekstremitelerde güçsüzlük, duysal belirtiler, ataksi, mesane problemleri, yorgunluk, diplopi, görme 

bulanıklığı gibi görsel belirtiler, dizartri, bellek-konsantrasyon-dikkat bozukluğu gibi kognitif belirtiler 

sık görülen semptomlardır. Hareket bozuklukları, epileptik nöbet, baş ağrısı, demans düzeyinde kognitif 

yıkım, kortikal belirtiler, işitme kaybı, amyotrofi seyrek görülür. Bulgular, miyelin konusu ile doğrudan 

bağlantılıdır. Merkezi sinir sisteminde sinir liflerini çevreleyen ve koruyan “miyelin” isimli bir tür kılıf vardır ve 

bu kılıf sinir liflerinin elektrik uyarılarını iletmelerine yardımcı olur. MS’de miyelin kılıfı hasara uğrar ve bazı  

bölgelerde yok olur. Miyelin sadece sinir liflerini korumakla kalmayıp, görevlerini yerine getirmelerini de sağlar. 

Miyelin yok olduğunda veya hasar gördüğünde, sinirlerin beyine giden veya beyinden gelen elektrik uyarılarını 

iletebilme kapasiteleri kesintiye uğrar. Tanı; SSS içindeki lezyonların ve neden olduğu klinik tablonun 

zamanda ve mekanda yayılımının gösterilmesi ve benzer özelliklere sahip alternatif hastalıkların klinik 

ve/veya inceleme yöntemleri ile dışlanmasıdır. Bunun için serebral-spinal MRG, beyin omurilik sıvısında 

oligoklonad bant mevcudiyeti, görsel, duysal ve işitsel uyarılmış potansiyel çalışmaları, optik koherens 

tomografi (OKT) ve kognitif testler  kullanılır.  

Tedavi atak ve koruyucu tedavi olmak üzere iki başlıktan oluşur. Ataklar ve özellikleri tedavinin de ana 

belirleyicileridir. Atak tedavisinde kortikosteroidler ve steroid tedavisine yanıt vermeyen hastalarda 

plazma değişimi uygulanır. Atakların hasta ve hekim tarafından tanınması, taklitçilerinden ayırt 

edilmesi, uygun şekilde incelenmesi, gerekli görüldüğünde tedavi edilmesi ve sonuçlarının izlemi MS 

hastaları için büyük önem taşır. Profilaktik tedavide glatiramer asetat, ve interferon betalar kullanılır. 

Anahtar Kelimeler: Multiple skleroz, tanı, laboratuvar, tedavi 
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P10- KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK E-SAĞLIK UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Suzan TAŞÇI1,   Okan Cem KİTAPÇI2,  Leyla KÖKSAL2,  Gonca MUMCU2, 

Nur ŞİŞMAN KİTAPÇI2 

 

1
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencisi, İSTANBUL 

2 
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Öğretim Üyesi, İSTANBUL 

 

Giriş: Mobil sağlık uygulamalarının yaygın kullanımı içeriklerine yönelik ilginin artmasına da neden 

olmuştur.  Bu araştırmanın amacı kadın sağlığına yönelik mobil sağlık uygulamalarının içeriklerinin 

değerlendirilmesidir.   

Yöntem: Bu kesitsel tipte tanımlayıcı araştırmada; 58 adet IOS tabanlı, Sağlık ve Fitness ile Tıp 

kategorilerinde, Popüler Uygulamalardaki Kadın Sağlığıyla ilgili Türkçe veya İngilizce ücretsiz 

uygulamalar incelenmiştir. 

Bulgular: Analiz edilen uygulamaların içerdiği konular; Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı %50 (n=29), 

Doğum %22,4 (n=13), Uygulamaların Stratejisi; Kişisel Değerlendirme, Geri Bildirim, Gözlem-Takip 

ve Sosyal Destek Sağlama %17,2 (n=10). Destekleyen kuruluşlar büyük ölçüde ticari kurumlardır 

(n=46, %79,3). Ayrıca bu uygulamaların sosyal ağlarla paylaşıma izin verilmesi, şifreyle koruma 

sağlanması ve hatırlatıcılara bildirim gönderilmesi gibi özellikleri de vardır.  

Tartışma ve Sonuç: Uygulamalar en çok cinsel sağlık, üreme sağlığı ile doğum konularına yönelik 

olarak geliştirilmiştir. Uygulamaların kullanıcılara kişisel değerlendirme, geri bildirim, gözlem-takip ve 

sosyal destek hizmetleri sağladığı da görülmüştür. Uygulama geliştiricilerin kişilerden ziyade ticari 

kurumların olduğu da gözlenmiştir. Uygulamanın sosyal ağlarla paylaşımı sağlaması daha çok kitleye 

ulaşmasını sağlayabilmektedir. Şifreyle verileri koruma kullanıcılar için güven oluşturabilmektedir.  

Kullanıcılara hatırlatıcı bildirimler gönderilmesi uygulamanın etkileşim sağlaması ve  dikkat çekmesi 

açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler:  Mobil Sağlık Uygulamaları, Kadın Sağlığı, E-Sağlık 
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P11- SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HUMAN 

PAPİLLOMA VİRUS HAKKINDAKI BİLGİ DÜZEYLERİ 

 

Mustafa KARA, Emre Can ŞAHİN, Derya ZAMAN, Remzi SARI, Havva LAFCI, Pınar ETİZ 

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü SHMYO-ADANA 

   

Giriş: Türkiye’de kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 13. sırada yer alan serviks kanserinin en 

önemli risk etmeni, human papilloma virüs (HPV) ile enfekte olmaktır. Ülkemizdeki ilk cinsel ilişki 

yaşının giderek düşmesi, birden çok cinsel eş ve cinsel yolla bulaşan hastalık riskinin ergenlerde 

giderek artması serviks kanserinin önlenmesinde birincil korunmayı önemli kılmaktadır. HPV 

enfeksiyonu ile ilgili birincil korunmayı yapacak olanların sağlık personelleri olduğu düşünülürse; 

sunulan bu çalışmayla sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin HPV enfeksiyonu ve aşıları 

ile ilgili bilgileri belirlenerek HPV enfeksiyonu ve aşıları ile ilgili yapılması planlanan eğitim 

programına temel oluşturması amaçlanmıştır. 

Materyal Metot: Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilere tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak 

katılmak isteyen (n=166) öğrenciler alınmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacılar tarafından literatür 

incelenerek ve uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen veri toplama formu kullanılarak elde 

edilmiştir. Veri Toplama Formu, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; öğrencilerin tanımlayıcı 

özelliklerini belirlemeye yönelik 14 soru  ikinci bölümde ise öğrencilerin HPV enfeksiyonu ve aşısı ile 

ilgili  bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik 8 soru olmak üzere toplam 22 soru bulunmaktadır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.89'dur. Öğrencilerin %72.8’i kadın,  

%27.1'i erkektir. Öğrencilerin %31.3'ü birinci sınıfta, %68.6'sı ikinci sınıfta okumaktadır. Öğrencilerin 

% 62.04’ü ailesi ile birlikte, % 9.03’ü aileden ayrı bir evde, % 19.8’i yurtta, % 9.03’ü farklı yerlerde 

konaklamaktadır. Öğrencilerin demografik verileri ve HPV enfeksiyonu ile ilgili sorulara verdikleri 

cevaplar tablo 1 ve 2'de özetlenmiştir. 

Sonuç: HPV hakkında sadece kadınların değil genç erkeklerin ve ebeveynlerinin de bilgi düzeylerinin 

artırılması hedeflenebilir. Bu amaçla tedaviden önce etkin bir korunmayı teşvik etmek amacı ile sağlık 

çalışanlarının eğitim ve iletişim becerilerini artırmak da hedefler arasında olmalıdır. Belli yaş grubunun 

bu konuda bilinçlendirilmesi gelecek nesiller için etkili bir korunmayı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Human Papilloma Virüs (HPV), HPV Aşısı, Bilgi düzeyi, 
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P12- BİR BİYOLOJİK SİLAH ETKENİ: YERSİNİA PESTİS VEBA 

 

Elif KARAKEÇİ, Ayşe Aşkın USUK, Hürü NAMDAR, Melek GÖLGE, Pınar ETİZ 

Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü SHMYO-ADANA 

Veba etkeni olan Y.pestis’in dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde görülmesi, kültür ortamında 

kolaylıkla üretilebilir olması, aerosol şeklinde yayılabilmesi ve bunun sonucunda yüksek morbidite ve 

mortalitesi olan pnömomik formda hastalığa yol açması biyolojik silah olarak kullanılan ajanlar 

listesinin başında yer almasına neden olmaktadır. Dünyada bilinen en eski ve en tehlikeli zoonozlardan 

birisidir. Y. pestis insanların tamamında hastalık oluşturabilir ve hastalığın geçirilmesi kısa süreli bir 

immünite yaratmaktadır. Ayrıca pnömoni formundaki epidemilerde sekonder yayılım yani insandan 

insana bulaşma ihtimali olması, biyolojik silah ajanı olarak seçiminde ön plana çıkmasını 

sağlamaktadır. Y. pestis, 1894 yılında Pastör Enstitüsü'nden bakteriyolog Alexandre Yersin tarafından,  

Hong Kong'daki bir veba epidemisi sırasında keşfedilmiştir. Y. pestis, tarih boyunca neden olduğu üç 

büyük pandemi ile önemli kayıplara yol açmıştır. Bugün için gelişen hijyen koşulları, halk sağlığı 

uygulamaları ve antimikrobiyal tedavi olanakları vebanın neden olabileceği pandemi riskini ortadan 

kaldırırken, küçük ölçekli salgınlar dünya genelinde hala görülmeye devam etmektedir. Veba, temel 

olarak bubonik formda Afrika, Asya, Güney Amerika ve ABD’nin Güney-Batısındaki kırsal bölgelerde 

görülmektedir. Tüm dünyada yılda 1000-6000 (ortalama 1500 olgu/yıl) arasında vaka görüldüğü tahmin 

edilmektedir. 1997 yılında DSÖ’ye 14 ülkeden 274’ü ölümle sonlanan 5419 vaka bildirilmiştir. 

CDC biyolojik silah ajanlar sınıflandırmasındaki bakteriyel etkenler 
 
Kategori Ajanlar Özellikleri 

 

 
 
 
 

A 

 

˗ Bacillus anthracis 

˗ Yersinia pestis  

˗ Francisella tularensis 

Ulusal güvenlik açısından yüksek risk oluşturan biyolojik ajanla” 

˗ Ortamda kolayca yayılabilmesi ve insandan insana bulaşma 
özelliği ile ikincil-üçünçül vakaların gelişmesi 

˗ Yüksek mortalite ve halk sağlığını tehdit potansiyeli 
˗ Halk arasında panik ve sosyal karışıklıklara neden olması 
˗ Halk sağlığı açısından özel hazırlıklar gerektirmesi 

 
 
 
 

 
 

B 

˗ Coxiella burnetti  
˗ Brucella sp.  
˗ Burkholderia mallei  

˗ Salmonella sp.  
˗ Shigella dysenteriae 
˗ E.coli O157:H7 

˗ Vibrio cholerae 
˗ Rickettsia prowazekii Chlamydia 

psittaci 
˗ Listeria monocytogenes 

˗ Campylobacter jejuni 
˗ Yersinia enterocolitica 

 
İkincil öneme sahip ajanlar 
 
˗ Orta dereceli yayılım. 

˗ Orta düzeyde morbidite ve düşük Mortalite 
˗ Spesifik CDC tanı kriterleri ile surveyans sisteminin geliştirilmesine 

ihtiyaç 

 
 

C 

 

˗ Çoğul ilaç dirençli tüberküloz 

˗ Kolay elde edilebilir olması 
˗ Üretim ve yayılımının kolay olması 

˗ Yüksek morbidite ve mortalite potansiyeli 
˗ Yüksek halk sağlığını tehdit potansiyeli 
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P13-ŞİZOFRENİ, DEPRESYON, İKİUÇLU VE İLİŞKİLİ BOZUKLUK, TAKINTI-ZORLANTI 

BOZUKLUĞU VE DAMGALANMA 

Ebru KOCAKAYA, Elif SAYGILI, Murat ATİLLE 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü  

       

Damgalanmanın, bireyleri uzun zamandır ruhsal ve sosyal alanda olumsuz etkilediği düşünülmektedir.  

Birçok sağlık sorunu gibi Şizofreni, Depresyon, İkiuçlu Bozukluk, Takıntı-Zorlantı Bozukluğu 

tanılarını almış bireylerin damgalanmasının tedavi sürecini olumsuz etkilediği  de aynı şekilde bilinen 

bir gerçektir. Bu derleme yukarıda bahsedilen patolojiler ve damgalama arasındaki ilişkinin incelendiği 

çalışmalardan faydalanılarak oluşturulmuştur. Damgalama farklı olduğu düşünülen bireye karşı duygu, 

düşünce davranış boyutunda gözlemlenebilen önyargılı tutum olarak nitelendirilebilir. Bu tutumlar 

dahilinde ayrımcılık ve dışlama davranışları gerçekleşmektedir. Günümüzde ise ruhsal bozukluk tanısı 

almış bireyler yüksek oranda damgalanmaya maruz kalabilmektedirler. Kişinin damgalanması tedaviye 

başvurma ve tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir. Bu durumun temel sebebi damgalanma nedeniyle 

bireyin ruhsal bozukluğunu kabullenmekte güçlük çekmesi, tedaviye karşı olumsuz bir yaklaşım 

sergilemesidir. İçselleştirilmiş damgalama ise bireyin damgalanmaya neden olan yönüyle ilgili kalıp 

yargıları kabul edip kendine yönelik olumsuz bir bakış açısı geliştirmesidir. Yapılan araştırmalarda 

damgalanma ve içselleştirilmiş damgalanmanın psikiyatrik hastalıklarla ilişkili olduğu gösterilmiştir.   

Şizofreni hastaları üzerindeki damgalanın en belirgin etkisi sosyal geri çekilme iken; depresyonda 

değersizlik duygularının artması olarak düşünülebilir. Şizofrenide içselleştirilmiş damgalanmanın 

tedaviye uyum açısından olumsuz etkileri bulunurken Takıntı-Zorlantı Bozukluğu’nda böyle bir etki 

görülmemektedir. Takıntı-Zorlantı Bozukluğu’nda içselleşirilmiş damgalanmanın etkilediği temel nokta 

yaşam kalitesidir. İkiuçlu ve İlişkili Bozuklukta da içselleştirilmiş damgalanma sosyal ilişkiler ve 

işlevsellikte önemli derecede bozulmaya neden olmaktadır. Damgalanmanın etkilerinin en aza 

indirilmesi için öncelikle sağlık çalışanlarının damgalanma olarak algılanabilecek davranışlarının en aza 

indirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sağlık çalışanlarının bu konuda öz farkındalığa sahip olması bu tür 

davranışların düzenlemesinde önemli rol oynayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Damgalanma, içselleştirilmiş damgalanma, işlevsellik, tedavi uyumu.  
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P14- İLAÇ ÇÖP DEĞİLDİR 

Sude AKBULUT, Fatma AKKOCA, Merve AKPINAR, Batuhan AKTAŞ, Burcu ALCEYLAN, Yunus 

ARSLAN, Selen ARSLAN, Polen Sima AYKIN, Nilüfer BAKI, Pınar ÇIRAGIL* 

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. Sınıf Öğrencileri - ADANA 

*Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, F.Mikrobiyoloji AD-ADANA 

 

Giriş: İlaçların, bilimsel çalışmalar sonucunda miadı ortalama iki üç yıldır. Bilimsel araştırmalara göre içerdiği 

etken maddenin %10’unu kaybeden ilaç yarardan çok zarar verir. Zamanla fizikokimyasal değişikliğe uğrayan 

ilaçlar bozulmaktadır. Bozulan ve kullanılmayan ilaçlar uygun şekilde imha edilerek çevre kirliliğinin önüne 

geçilmelidir. 

Bu çalışmada, imha edilmesi gereken ilaçların, tehlikeli atıkların kontrolü gereğince ‘Çevre ve Orman 

Bakanlığı’nın 14/03/2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Tehlikeli Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği”nde bulunan standartlara göre paketlenmesi, etiketlenmesi ve imha edilmesi amaçlanmıştır.  

Materyal-Metod: Proje kapsamında Adana Eczacı Odası ile çalışıldı. Atık ilaçları toplamak üzere bir pilot okul 

seçildi. Okulun 15-17 yaş lise grubu öğrencilerinden, her dönemden temsilci sınıf seçilerek bilgilendirme sunumu 

yapıldı. Bu sınıflardan seçilen temsilciler ile okul genelinde projemiz yayıldı. Anasınıfı ve ilkokul öğrencilerinin 

velilerine mesaj gönderilerek onların da projeye katılması sağlandı. Toplanan ilaçlar imha için Adana Eczacı 

Odası’na teslim edildi. 

Bulgular: Toplam 300 farklı kutu ilaç toplandı. İlaçların; %58,6’sı katı formda olan ilaçlar, %14,3’ü yarı-katı 

formda olan ilaçlar ve %27’si  ise sıvı formda olan ilaçlar olarak sınıflandırıldı. (Tablo)  

 

    Tablo: Toplanan ilaçların sistemlere göre dağılımları 

Sıvı  İlaç 

Sistemleri 

Sayı 

Tek Faz 54 

Çift Faz 27 

Toplam 81 

 

Sonuç: Projemiz kapsamında okul öğrencine yapılan sunum ile miadı geçmiş ilaçlar hakkında bilgilendirme 

yapılması sağlanmış oldu. Ayrıca miadı geçmiş ilaçların Adana Eczacı Odası’na teslim edilerek imhasının 

gerçekleştirilmesi gerektiği pilot okul ile paylaşılarak farkındalık yaratıldı. Toplumun daha büyük bir kısmında 

ilacın çöp olmadığı farkındalığının gelişebilmesi adına yeni projeler planlanlanması gerektiği düşüncesindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: İlaçlar, atıklar, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, imha etme 

 

 

 

Katı  İlaç 

Sistemleri 

Sayı  

 

Tablet 155 

Kapsül  15 

Toz 6 

Toplam 176 

Yarı-Katı  

İlaç 

Sistemleri 

Sayı  

Jel 14 

Krem 13 

Losyon 5 

Supozituvar 1 

Pomad 10 

Toplam 43 
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P15- EVDE YAŞAYAN YAŞLILARIN SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİNE İLİŞKİN 

GEREKSİNİMLERİ 

 

Öznur Bilgen*, Himmet Öner*, Hasan Hüseyin Kahraman*, Murat Can Özkan*, Sultaniye Akkurt* 

Danışman: Öğr. Gör. Dr. Ayşe İNEL MANAV**, Öğr. Gör. Emir İbrahim IŞIK** 

 

*ÇÜ Abdi Sütcü SHMYO, Yaşlı Bakım Programı 

**ÇÜ Abdi Sütcü SHMYO-ADANA 

 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşlı nüfus artmaktadır. Dünyada 60 yaş üzerindeki bireylerin 

yüzdesi %12 olup 2050 yılına kadar %22 yükseleceği öngörülmektedir. Ülkemizde yaşlı nüfusun 

toplam nüfus içindeki payı %8,2 ve dünyadaki en yüksek yaşlı nüfus oranı sıralamasında 167 ülke 

arasında 66. Sırada yer almaktadır. Fakat yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler 

sınırlıdır. 

Yaşlı nüfus artışına paralel olarak dünyada evde bakım hizmetleri ekonomik, konforlu, mortalite ve 

morbiditeyi azalttığı için önerilmektedir. Ülkemizde 2011 yılından beri bu hizmetler Sağlık 

Bakanlığınca daha kapsamlı yürütülmeye başlamıştır. Fakat henüz bütün yaşlı bireylere ulaşan ve 

kapsamlı olarak ele alan hizmetler söz konusu değildir. 

Adana’da 2018 yılı yaşlılar haftası kapsamında Ç.Ü. Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu desteği ile Yaşlılarla Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen çalıştayda evde 

bakım hizmetlerinin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılmıştır. Bu çalışmada ilgili 

konudaki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır. 

Çalıştay sonunda derlenen bu sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor haline getirilerek ilgili bakanlıklara,  

belediyelere, kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Evde Bakım, Sağlık Hizmeti 
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P16- YAŞLI BAKIM PROGRAMI MEZUNLARININ İSTİHDAM SORUNLARI 

Öznur Bilgen*, Himmet Öner*, Hasan Hüseyin Kahraman*, Murat Can Özkan*, Sultaniya Akkurt* 

Danışman: Öğr. Gör. Dr. Ayşe İNEL MANAV**, Öğr. Gör. Emir İbrahim IŞIK** 

*ÇÜ Abdi Sütcü SHMYO, Yaşlı Bakım Programı 

**ÇÜ Abdi Sütcü SHMYO-ADANA 

 

Dünyada her gecen gün yaşlı nüfus oranı artmaktadır. Buna paralel olarak yaşlılara yönelik çeşitli sağlık 

hizmetleri geliştirilmiştir. Bu hizmetler alanlarında uzmanlaşmış sağlık bakım elemanları tarafından 

verilmektedir. Ülkemizde ise yaşlılara yönelik kurumlar ve hizmetler sınırlı da olsa artmaktadır. Bunlar 

aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı huzurevleri, özel huzurevleri, yaşlı bakım evleri,  

rehabilitasyon  merkezleri gibi kuruluşlardır. 

Bu kurumlarda ilkokul, ortaokul, lise mezunlarına kısa süreli eğitim sonucu verilen sertifikaları olan 

bireyler çalışmaktadır. Bu alanda sertifikalı çalışan kişilere verilen eğitimlerin yetersizliği ve eksikliği 

sorunları da beraberinde getirmektedir. Oysaki ülkemizde ön lisans düzeyinde eğitim almış yaşlı bakım 

teknikerleri bulunmaktadır. 

Yaşlı bakım programı ilk olarak Sakarya Üniversitesinde 2004 yılında açılmıştır. 2 yıl boyunca teorik 

ve pratik eğitimlerini tamamlayan teknikerler yaşlının kaliteli yaşamı için destek olmaktadır. Günümüze 

kadar bu alanda 20-25 bin arası mezun vardır. Fakat kamuda 190 kişi istihdam edilmiştir. Mezun 

sayısına oranla kadrolar oldukça yetersizdir. Mesleği icra etmek isteyen yaşlı bakım teknikeri meslek 

tanımından dolayı özel sektörde iş olanağı bulunmasına rağmen yaşlı bakım dışında temizlik işlerinde 

de görev almaları istendiği için tercih edilmemektedir. 

Bu çalışmada, yaşlı bakım teknikerleri ile ilgili istihdam sorunları tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Yaşlı Bakım Teknikerliği, İstihdam 
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P17 - ÇİKOLATANIN ANTİOKSİDAN MİKTARI VE KORUYUCU ETKİLERİ 

 

Gizem ALTUNKAYA, Havva Nur ÇANAK, Naime EYİTÜRK, Hatice Nur GÜLHAN, Hanife İNCE, 

Serdar KARAKURT 

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, KONYA 

 

Gerek lezzeti gerekse içerdiği zengin maddeler nedeniyle vazgeçilmez bir besin maddesi olan çikolata 

insan sağlığı için çok önemlidir. Çikolatanın temel maddesi olan kakao içerdiği yüksek miktardaki 

kateşin ve prosiyanidin nedeniyle kanser, kalp damar hastalıkları gibi birçok hastalığın tedavisinde de 

kullanılmaktadır. Kakao birçok besin maddesi ile kıyaslandığında örneğin şaraptan 2 kat ve yeşil 

çaydan 3 kat daha fazla antioksidan madde içermektedir. Hipertansif kişilerde kakaonun tansiyonu 

düşürdüğü gösterilmiştir.  Ayrıca yüksek potasyum miktarı sayesinde vücudumuzda seratonin 

salgılanmasını teşvik ederek stres gibi çağımızın en büyük hastalığına karşı da etkili olmaktadır.  

Yapısında bulunan Cu+2 insan vücudunda Fe+2’nin absorblanması için gerekli olup damar ve doku 

yüzeylerinin gelişimi ve dayanaklığını sağlamaktadır.  Kan pıhtılaşma faktörlerininden siklooksijenaz 

enzimlerinin regülasyonunda aspirin benzeri etkiye sahip olduğundan kanın kolaylıkla pıhtılaşmasını 

engellemekte ve kalp damar hastalıklarının önlenmesinde de yardımcı olmaktadır. Çikolata glisemik 

indeksi yavaş yavaş yükselten bir besin türüdür.  Bu şekilde kişilerin diğer tatlılara yönelmesini ve besin 

değeri az olan yiyecekleri almalarını da önlemektedir. Bağışıklık (immün) ve üreme sistemi için yararlı 

olan kakao ve çikolata demir (Fe) ve çinko (Zn) bakımından da oldukça zengin bir üründür. Yüksek 

antioksidan miktarı sayesinde çikolata tüketimi serbest radikal oluşumunu engellemektedir. Çikolata 

sadece lezzetinden dolayı tüketilmemeli aynı zamanda insan sağlığına olan yararları da göz önünde 

bulundurularak belirli ölçülerde günlük olarak tüketilmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler : kakao, antioksidan, profilaksi  
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P18- HİPOKSİK CANLILARDA FİZYOLOJİK ADAPTASYON 

İrem KAYA, Gamze POLAT, Rumeysa ÖZBEK, Merve BEZGİN, Serdar KARAKURT  

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, KONYA 

Canlılar oldukları çevrelere, yaşam koşullarına göre yapı ve fizyolojilerinde bir takım 

modifikasyonlar yaparak bu koşullarda yaşayabilmenin yolunu bulmuşlardır. Bu adaptasyona en 

güzel örnek yeşil deniz kaplumbağaları olup bu canlılar besin için suya daldıklarında saatlerce su 

altında kalabilmektedirler. Kalp atış hızlarını o kadar düşürürler ki 2 kalp atışı arasındaki süre 9 

dakikaya kadar çıkabilir. Ayrıca derin sulara dalabilmeleri amacıyla yüzme keseleri 

oluşturmuşlardır. Su altında yaşayan bu canlıların kabuk gelişimleri ve diğer birçok fizyolojik 

gelişimleri için gerekli olan kalsiyum miktarı bu canlıların kabuklarından alınan UV-B ışınları 

sayesinde aktive edilen D3 vitaminleri sayesinde olmaktadır.  Morfolojik gelişim ve değişimlerin 

yanı sıra bu canlılar metabolik yolaklarda da bir takım değişimler gerçekleştirmişlerdir. Hipoksi 

durumunda canlı metabolizmasını durduran ve asidosise neden olan glikolize alternatif olarak 

früktoz metabolizmasına ve früktozu hücre içerisine alacak taşıyıcı proteinlerin yüksek miktarda 

salınımlarını sağlayarak glikolizde alternatif bir yolak meydana getirmişlerdir. Böylelikle özellikle 

beyin ve böbrek dokuları için temel enerji mekanizması olan glikolizi yerini fruktolisize bırakmış 

ve bu canlılar hipoksi koşullarında çok daha uzun süre herhangi bir hasara maruz kalmadan 

yaşamlarını devam ettirmişlerdir. Doğadaki canlıların taklit edilmesi, örneğin; kaplumbağaların 

yüzme keseleri denizaltıların yapılmasına ilham olmuştur. Bu açıdan son zamanlarda yeni bulunan 

bu gelişmeler giderek kirlenen atmosferimizde insanların yaşayabilmeleri için de bir çözüm yolu 

olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: oksijenizasyon, hipoksi, adaptasyon 
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P19- EPİLEPSİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

 

Hatice BULUT, Sıdıka ERDEM, Büşra ALLAK, Serdar KARAKURT 

Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, KONYA 

 

Epilepsi,  dünya nüfusunun yaklaşık %1’ini etkileyen, erkek ve kadınlarda eşit olarak görülen, kısa 

süreli beyin fonksiyon bozukluğuna bağlı ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması 

sonucu ortaya çıkan nörolojik bir hastalıktır. Özellikle erken dönemlerde ve 60 yaş üstü kişilerde 

görülen epilepsi etmenleri arasında kromozomal anomaliler sayılabilmektedir. Epilepsi kişilerin 

yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmelerine herhangi bir engel teşkil etmeyip bu durum onların düzenli 

ilaç kullanımına bağlıdırlar. Epilepsi hastalığının semptomları arasında bayılma, ağızdan köpük gelmesi 

veya kusma kol ve bacaklarda kasılma, idrar kaçırma, istemsiz titreme, nefes darlığı gibi belirtiler 

sayılabilmektedir. Ancak bu nöbetlerin bireysel ya da sınırlı sayıda gerçekleşmesi kişinin epilepsi 

hastası oluğu anlamına gelmeyip semptomların sürekli olarak tekrarlaması gerekmektedir. Yapılan 

çalışmalar genetik faktörlerin yanı sıra kişilerin beslenme alışkanlıklarının da epilepsi üzerine etkili 

olduğunu göstermektedir. Epilepsi hastalarının vücut kan şekeri dengededir. Bu nedenle epilepsi 

hastaları, şeker içeren besinlerden uzak durmalı, un yerine tam tahıllı besinler tüketmeye dikkat 

etmelidir. Epilepsi hastalarında çoğunlukla D vitamini eksikliği ve kemik erimesi sorunları ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle hastalarda D vitamini takviyesine ihtiyaç duyulabilir. Epilepsi tedavi edilebilen 

bir hastalıktır. Özellikle ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalar ile bu hastalığın semptomlarının 

ortadan kalkması yönünde başarılar elde edilmiştir. Akrep zehirlerinde bulunan nörotoksik bileşikler 

Epilepsi hastalarında sinir implus salınımını bloke ettiğinden bu hastalarda ani enerji boşalması 

sonucunda meydana gelen nöbet ortadan kalkmaktadır. Ayrıca cerrahi operasyonlar ile epilepsi 

hastalarının kafataslarına yerleştirilen elektrotlar ile de nöron hücrelerindeki implus salınımı kontrol 

altına alınmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte birçok hastalığın giderek daha az görülmesi veya 

tamamen ortadan kalkması ile birlikte epilepsinin de bu yüzyılda kesin tedavisinin bulunacağına 

inanmaktayız.   

Anahtar Kelimeler : Epilepsi, nöbet, D vitamini  
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P20 - MEDİKAL TURİZM ALANINDA HİZMET VEREN KURUMLARININ TANITIM 

VİDEOLARININ İNCELENMESİ 

 

Hatice Elmas, Nur Şişman, Leyla Köksal, Okan Cem Kitapçı, Gonca Mumcu 

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Yönetimi AD-İSTANBUL 

 

Giriş: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık amaçlı bilgi almak için kullanımının dünya genelinde 

hızla artması, medikal turistlerin bilgi aramakta kullandıkları iletişim kanallarının daha çok dijital hale 

gelmesi, hastane ve sağlık kuruluşlarının dijital kanalları etkili şekilde yönetmelerini zorunlu hale 

getirmektedir. Bu çalışmada medikal turizm hizmeti sunan ulusal kuruluşlarının tanıtım videolarının 

incelenmesi amaçlanmıştır.  

Materyal-Metot: Türkiye’de hizmet veren on yedi hastanenin sağlık turizmiyle ilgili tüm kurumsal 

tanıtım videolarının içerikleri incelenmiştir.  

Bulgular: Hastanelerin %52,9’u (n=9) tanıtım videolarında akreditasyon durumunu öncelikli olarak 

bildirmiştir. Hastaların tedavi sonrası takipleri ile ilgili bilgilendirmeye ise videolarının ancak % 

5,9’unda (n=1) yer verilmiştir. Sağlık hizmetlerinin ücretleriyle ilgili detaylı bilgilendirmenin ise 

videoların içeriklerinde yer almadığı görülmüştür. Ayrıca; mesleki tanıtım %100 (n=17), kurumsal 

tanıtım %100 (n=17) ve sağlık hizmetleri tanıtımı %88,2 (n=15)  amaçlı  içeriklerin de videolarda yer 

aldığı gözlenmiştir.  

Sonuç: Medikal turizmde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı hedef kitle ile iletişimde önemli bir 

araçtır. Bu araçların etkin kullanımı büyük önem taşırken videoların içeriklerinin belirli bir 

standardizasyonda olmadığı da belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Medikal turizm, kurumsal tanıtım, bilgi ve iletişim teknolojileri 
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P21 - İNEKLERDE ABOMASUM’UN SOLA DEPLASMANI VE ABOMASOPEKSİ 

OPERASYONU: İLK VAKA TECRÜBESİ 

1Ramazan Berke Yıldız 

1Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 2. Sınıf, ADANA 

 
Giriş: Ruminantlarda dördüncü mide bölmesi olan abomasum, insan, at gibi tek mideli hayvanlarda bulunan tek 

midenin karşılığıdır. Anatomik olarak retikulum’un kaudali ve karın boşluğunun ventral duvarı üzerinde yer 

almaktadır. Abomasumun çeşitli nedenlerde genişleyerek, normal pozisyonunu kaybetmesi durumu abomasum 

deplasmanı olarak tanımlanmaktadır. Sola deplasman durumunda abomasum, rumen ve sol lateral abdominal 

duvar arasında yer almaktadır. Abomasumda meydana gelen pozisyon değişikliği sebebiyle içinde gaz birikimi 

artarak devam eder ve genişler. Abomasum deplasmanı olgularının sağaltımı için hayvanı aç bırakma, döndürme 

ve yuvarlama gibi konservatif sağaltım yöntemleri bulunduğu gibi, bu yöntemlerin sonuç vermediği olgularda 

operatif olarak yer değiştirmiş olan abomasumun normal konumuna getirilmesi yoluna da başvurulabilir. 

Operasyonla normal konumuna getirilen abomasum, omentopeksi veya abomasopeksi ile karın duvarına dikilir (1-

3). 

Amaç: Büyükbaş yetiştiriciliğinde sıklıkla karşılaşılan ve önemli bir problem olan abomasumun sola deplasmanı 

olgusunu, abomasopeksi operasyonu ile tedavi etmek amaçlanmıştır. 

Materyal&Metod: Staj yaptığım özel Veteriner Kliniğine, hasta sahibi 5 yaşında dişi Holstein ırkı ineğinin 

iştahsızlık ve kabızlık şikayetleriyle başvurmuştur. Yaptığımız sistematik klinik muayenemiz sonucunda, 

osküloperküsyon yapılan hayvanda 8-13. costalarda ping ve yine sol tarafta çalkantı sesi alındı. Liptak testi sonucu 

bulunan pH 3.2 değeri ile abomasumun sola deplasmanı (LDA) teşhisi konuldu. Operatif sağaltımına karar verilen 

hayvanın deplasmanın olduğu taraftaki fossa paralumbalis bölgesi karın bölgesinin median hattına kadar tıraş ve 

dezenfekte edildi. Lokal anestezi, 20 mg/ml lidokain HCl ile 0.01 mg adrenalin içeren anestezik ile 

gerçekleştirildi.  

Bulgular: Olguda, laparatomi abomasum’a daha kolay ulaşabilmek amacıyla sol fossa paralumbaliste, yabancı 

cisim operasyon bölgesinin 5-10 cm daha ventralinden gerçekleştirildi. Gözle görülen abomasuma trokar ile 

girildiğinde gaz birikimi ve kötü kokulu içerik gözlendi. 3 numara ipek iplik ile ipliğin orta kısmına denk düşecek 

şekilde abomasumun curvatura major’u üzerine 15 cm’lik sero-musculer dikiş uygulandı. Bir taraftan abomasum 

kranio-ventral yöne doğru itilirken, diğer taraftan ipliklerin uçları yavaş bir şekilde dışarıya çekilerek 

abomasumun karın boşluğunun ventral duvarında parietal peritona temas etmesi sağlandı. Gerlach iğnesi ile ipler 

dışarı alındı. Normal konumunu alan abomasum kontrol edildikten sonra ipliklerin uçları deri üzerinde 

düğümlendi. İpliklerin deriyi kesmemesi için deri ile iplik arasına yeteri miktarda gazlı bez yerleştirildi. Olguda 

postoperatif 3 gün boyunca 500 ml %30 dekstroz çözeltisi ile sıvı desteği sağlandı. Operasyondan sonra hayvana 1 

hafta süreyle 200 mg prokain penisilin, 250 mg dihidrostreptomisin sülfat içeren (Combivet-Topkim)  20 ml 

parenteral antibiyotik uygulandı. Postoperatif rasyonda kaba yem olarak yonca kuru otu kullanılması tedrici olarak 

kesif ilavesi hayvan sahibine tavsiye edildi. İyileşen olgunun deri dikişleri 10 gün sonra alındı. 
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Sonuç: Postoperatif üçüncü günden itibaren hastamızın iştah durumu hemen hemen normale dönmüş ve 

defekasyona başlamıştır. Abomasum deplasmanlarında non-şirurjikal yöntemler olmasına karşın, vakaların şiddeti 

ve tekrarlanabilirliği göz önünde bulundurularak şirurjikal müdahale yapılmakta ve abomazumun stabilizasyonu 

kesin olarak sağlanmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Abomasopeksi, Büyükbaş, İnek. 

 
Kaynaklar: 

1. Anteplioğlu H., Samsar E. ve Akın F. Veteriner Özel Şirurji. A.Ü. Vet.Fak. Yay.: 406. Ankara, 1986. 

2. Aslanbey D. ve Candaş A. Veteriner Operasyon. Medisan Yayınevi, Ankara, 1994. 

3. Durmuş AS. ve Ünsaldı E. Sığırlarda Abomasum Deplasmanı Ve Operatif Sağaltımı, Doğu Anadolu 

Bölgesi Araştırmaları, 2004. 
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P22 - İNEKLERDE GÜÇ DOĞUM VE SEZARYEN OPERASYONU 

1Ramazan Berke Yıldız 

1
Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 2. Sınıf, ADANA 

 

Giriş: Çiftlik hayvanları herhangi bir yardıma gereksinim olmadan doğumlarını yapabilmektedirler.  

Ancak, fötal yada maternal etkenlere dayalı olarak doğum güçlüğü (dystocia) ve doğuma yardım söz 

konusu olabilmektedir. Günümüzde sıklıkla kullanılan yardımcı üreme teknikleri uygulamalarına dayalı 

olarak, buzağının annenin pelvisinden geçemeyecek kadar büyük olması güç doğum oranlarını da 

artırmaktadır. Normal yollarla gerçekleştirilemeyen doğum prosedürü, Veteriner Hekimler tarafından 

yapılan sezaryen operasyonu ile hem anne hem yavru hem de yetiştirici tarafından yüz güldürücü bir 

şekilde sonlandırılmaktadır. 

Amaç: Pelvis darlığına ve yavrunun geliş (postür) pozisyonuna bağlı doğum güçlüğü neticesinde 

gerçekleştirdiğimiz sezaryen operasyonunun vaka raporlarının sunulması amaçlanmıştır. 

Materyal-Metod: Hayvanlarındaki güç doğum şikayetiyle staj yaptığım özel Veteriner Kliniğine 

başvuran hasta sahiplerine ait iki adet inek materyalimizi oluşturdu. İneklerden biri 3 yaşında diğeri ise 

6 yaşında olup 3 yaşındaki hastamızın ilk doğumuydu ve 6 yaşındaki hastamız da daha önce 2 kez 

normal doğum yapmıştı. Sezaryen operasyonu laparatomik cerrahi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.  

Bunun için; sol fossa paralumbaris üzerine lokal anestezik olarak, 20 mg/ml lidokain HCl ile 0.01 mg 

adrenalin içeren anestezik ile uygulandı. Bölge traş edilerek temizlendi ve gerekli dezenfeksiyon 

prosedürleri tamamlanarak prosessus lumbovertebralis’in 10 cm altından L şeklinde deri ve kaslara 

insizyon yapılarak uterusa ulaşıldı. Yavru alındıktan sonra insizyon hatları kapatılarak opearasyon 

sonlandırıldı. Her iki olguda da uterus içine, herbirinde 0.200 gr trimetoprim ve 1 gr sulfametoksazol 

bulunan beşer tane tablet bırakılıp yara dudakları uygun dikişlerle kapatıldıktan sonra normal konumuna 

yerleştirildi. Periton boşluğuna ve parenteral olarak 200 mg prokain penisilin, 250 mg 

dihidrostreptomisin sülfat içeren antibiyotik uygulandı. İki olguda da hipovolemik şoku önlemek için 

intravenöz sıvı tedavisi gerçekleştirildi.  İnekler operasyon sonunda sahiplerine teslim edilerek 

parenteral antibiyotik uygulamasının beş gün daha devamı ve on beş gün sonra da dikişlerin alınması 

tavsiye edildi. 
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Bulgular: Vaginal muayenede birinci olguda geliş bozukluğu ikinci olguda ise daralma ve kıvrımlar 

belirlendi. İkinci olguda vagina ve serviks’teki daralmadan dolayı yavruya ancak parmak uçlarıyla 

dokunulabildi ve bu sebeple sezaryen operasyonuna başvuruldu. Operasyonlar sonunda ikisi de erkek 

olmak üzere bir ölü ve bir canlı buzağı alındı. İki olguda da yavru zarlarının operasyon esnasında 

kolaylıkla ayrıldığı kaydedildi. Operasyonlar sonunda ikisi de erkek olmak üzere bir ölü ve bir canlı 

buzağı alındı. İki olguda da yavru zarlarının operasyon esnasında kolaylıkla ayrıldığı kaydedildi. 

Sonuç: Ülkemiz hayvancılığında buzağı ölümleri özellikle günümüzde önemli bir sorun teşkil 

etmektedir. Güç doğumlar, yalnızca buzağı kayıplarına değil verim kayıplarına da sebep olarak hem 

yetiştirici hem de ülke ekonomisinde yüksek ekonomik kayba da doğrudan ya da dolaylı olarak yol 

açmaktadır. Yetiştirici ve Veteriner Hekim iletişimi sayesinde güç doğumlara daha hızlı müdahale 

edilerek güç doğuma bağlı buzağı kayıplarının önüne geçilebileceğini düşünmekteyiz. 

 

Anahtar Kelimeler: Buzağı, Dystocia, Güç Doğum, İnek. 
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P23- Ç.Ü.ABDİ SÜTCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

ÖĞRENCİLERİNİN DOWN SENDROMU HAKKINDA  

BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

1Mislina ÖNGÜÇ, 1Belkıs YALÇIN 

Danışman: Öğr.Gör.Dr. Sedefgül YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK 

1
Çukurova Üniversitesi, Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,  

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, ADANA 

 

 

Amaç ve Yöntem: Ülkemizde 100 bin kadar Down sendromlu bireyin bulunması ve bunların topluma 

uyumu için konu hakkında bilinçlendirmeye katkı sağlamak amacıyla okulumuz öğrencilerinin bilgi 

düzeylerini belirlemek üzere gönüllü 110 kişiye anket çalışması uygulanmıştır. 

Giriş: İnsanda genetik düzensizlik sonucu fazladan bir 21.kromozomun bulunması Down Sendromu 

olarak adlandırılmaktadır. Her 800 doğumda bir görülen genetik bir anomalliğin belli bir sebebi yoktur.  

Ülke, milliyet, sosyo-ekonomik statü görülme sıklığını etkilemez. Tüm dünyada 6 milyonun üzerinde 

down sendromlu birey olduğu bildirilmektedir. Türkiye de yaklaşık 100 bin down sendromlu kişi 

olduğu düşünülmektedir. Hafif veya orta seviye zihinsel ve fiziksel gelişim geriliğine sebep olun Down 

sendromu prenatal dönemde teşhis edilebilen bir hastalıktır. Genetik farklılığı olan bu bireylerin 

topluma kazandırılması adına doğumdan itibaren erken dönemde başlanan uygun eğitim programları 

özellikle okul hayatı çok önemlidir. Böylece bu bireyler toplum içinde bağımsız veya yarı bağımsız 

hayatlar kurabilmektedirler. 

Bulgular: Ankete katılanların yaş ortalaması 19,9  bunların %61’i kadın, %39’u erkek, %80’i birinci 

sınıf, %20’si ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %90.9’u konu hakkında doğru,  

%9.1’i yanlış bilgilere sahip olarak bulunmuştur. Down sendromunun sebepleri hakkında %90’u dogru, 

%8.2 yanlış ve %0.2 bilgi sahibi olmayan kişi bulunmaktadır. Hastalığın görülme sıklığı hakkında 

%45.5 doğru, %20.1 yanlış ve %25.5 bilgi sahibi olmayan katılımcı Down sendromunun önlenebilirliği 

ve fizyolojik sonuçları hakkında sırasıyla %41,8 ve %83,6 doğru, %15,5 ve %2,7 yanlış, % 42,7 ve 

%13,6 bilgisiz oldukları görülmüştür.   

Sonuç: Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgular göstermektedir ki Down sendromu hakkında genel olarak 

doğru bilgilere sahip olunmakla birlikte yetersiz ve yanlış bilgiler de bulunmaktadır. Genetik ama 

kalıtımsal olmayan bu gibi hastalıklar hakkında toplumsal bilincin arttırılması bu hastalıklara sahip 

bireylerin topluma kazandırılması için önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, Genetik hastalık, Bilgi düzeyi 
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P24- HEPATİT HAKKINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLE ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİ 
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Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı, ADANA 

 

 

Amaç: Hepatit B virüsü (HBV) infeksiyonu tüm dünyada yaygın olara görülen morbidite ve mortalitesi 

yüksek olan önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Sağlık çalışanları özellikle de laboratuar teknisyenleri 

bu virüs enfeksiyonları açısından genel risk altındakilere göre daha fazla risk altındadır. Bu yüzden 

sağlık çalışanlarının Hepatit B virüsünden korunma, bulaş yolları, yayılma gibi konularda yeterli 

bilgilerinin olması önemlidir. Bu çalışmanın amacı; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı 

Hastanesinde çalışan laboratuar teknisyenleri ve Çukurova Üniversitesi Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuar öğrencilerinin Hepatit B virüsü hakkında bilgi düzeylerinin 

saptanmasıdır. 

Yöntem: Bu amaçla yapılan anket çalışmasına 25 tıbbi  laboratuvar teknisyeni ve 51 Ç.Ü.Abdi Sütcü 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı öğrencisi olmak üzere 

toplam 76 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılar çalışma hakkında bilgilendirilerek onayları 

alınmıştır. 

Bulgular: Hepatit B ve aşısı hakkında bilgilerin, korunma yollarının değerlendirildiği ankete 

katılanların %67,1’i kadın,%32,9’u erkek ve yaş ortalaması 25,6, %5,3’ü hepatit B geçirmişken %90,8’i 

geçirmemiş, %52,6’sı aşılandığını belirtirken %25’i aşılanmamış, %2,6’sı aşıyı tamamlamamış, % 75’i 

ise hepatit B ile ilgili tetkik yaptırmış. Tetkik yaptıranların %44,7’si aşılanırken %6,6’sı negatif 

olmasına rağmen aşılanmamış. Aşılananların %10,5’i üniversite eğitimi sırasında, %30,3’ü orta 

öğterimde, %32,9’u iş yerinde zorunlu olarak aşılanmış. Hepatit hakkında genel bilgilerin 

değerlendirildiği soruları ankete katılan sağlık çalışanları ortalama %71, öğrencilerin %60’ı doğru 

cevaplamıştır. Ankete katılanların %9,2’si konu hakkında mesleki eğitim almamışken, %53,9’u kendini 

bilgili, %7,9’u bilgisiz, %36,8’i yetersiz buluyor. Ayrıca enfekte materyaller ile yaralanma sonucunda 

neler yapılacağı hakkında %23,7’si yeterli bilgiye sahipken %63,1’i yetersiz, %13,2’sinin de yanlış 

bilgi sahibi olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmamızda elde edilen bulgulara göre konu hakkında mesleki eğitim almamış, yetersiz-

yanlış bilgiye sahip kişiler azımsanmayacak kadar fazladır. Hepatit B gibi toplum sağlığını tehdit eden, 

sağlık çalışanları için önemli risk oluşturan konularda korunmada etkili olan aşılama ve farkındalık 

yaratacak faaliyetlere önem verilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Hepatit, Bilgi düzeyi, Mesleki korunma 
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P25 - HEPATİT ve AŞILAMANIN ÖNEMİ NEDİR? 
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Çukurova Üniversitesi, Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü, 

Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı, ADANA 

 

Amaç: Dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu oluşturan viral hepatitler özellikle sağlık çalışanları 

için mesleki risk oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; hepatit hakkında bilgi sahibi olmak ve sağlık 

çalışanlarının karşı karşıya oldukları risk ile ilgili farkındalıklarını arttırmaktır.  

Giriş: Hepatit karaciğer hücrelerinin hasarına sebep olan inflamasyon nedeniyle fonksiyonlarının 

bozulmasıdır. Viral hepatitler tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ülkemizi de yakından ilgilendiren 

önemli bir sağlık sorunudur. A,B,C,D ve  E’ye kadar olan tipleri tanımlanmıştır. Bunlardan A ve E tipi 

viral hepatitlerde nadiren fulminant seyredip, genellikle iyileşirler ve kronikleşmezler. Ancak B, C ve D 

tipi viral hepatitler ise düşük oranda  kronikleşme eğilimleri vardır. Bunların %5-6’i siroz ve karaciğer 

kanseri gibi istenmeyen tablolara yol açabilmektedirler. Hepatit A, fekal ve oral yolla bulaşır. Kişiden 

kişiye bulaşma sıklığı yüksektir. Toplumun %90 – 95’i hayatının ilk 10 yılında Hepatit A ile karşılaşmış 

ve bağışık durumdadır. Geçirilmiş hastalık kalıcı bağışıklık bırakır. Hepatit E klinik seyri ve bulaş 

yolları bakımından Hepatit A’ya benzer biraz daha ağır seyredebilir. Hepatit D tek başına olduğunda 

hastalık oluşturmaz ancak Hepatit B ile birlikte ise hastalık oluşturabilir. En tehlikeli olanları Hepatit B 

ve C dir. Bunların her ikisi de kan ve cinsel yollar ile bulaşır. Her yıl yaklaşık 1 milyon kişi Hepatit B 

ile ilgili komplikasyonlardan kaybedilmektedir. Viral etkenler dışında toksik kimyasal maddeler, bazı 

ilaçlar, bazı mikroorganizmalar, uzun süre alkol kullanımı, bakır depolama hastalığı hepatite neden 

olabilir. Bulaşıcı viral hepatitlerden korunmada hijyen ve aşılanma en etkili yoldur. Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda hepatit B prevalansının batıdan doğuya doğru gittikçe arttığı, Eskişehir, Antalya, Adana, 

Elazığ, Sivas ve Erzurum’da yüksek oranlarda bulunduğu, Diyarbakır’da HBsAg pozitiflik oranı % 

10’lara ulaştığı görülmektedir. Ülkemizde nüfusun %4-10’unun hepatit B taşıyıcısı olduğu 

bildirilmektedir. Günümüzde mevcut tedaviler hepatit B’nin eradikasyonunda tam olarak etkili değildir.  

1982 yılında aşısı geliştirilen hepatit B uzun yıllar dünya çapında ele alınmamıştır. Hastalıkla ilgili risk 

grupları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin aşılanması önemlidir. Ülkemizde de 1998 

yılından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın rutin aşıları arasında yer almaktadır. 

Sonuç: Hepatit hakkında genel bilgilerin toplum genelinde yaygınlaştırılarak arttırılması ve aşılama 

faaliyetinin öneminin vurgulanmasını sağlanmalıdır. 

 

Anahtar Kelime: Hepatit, Korunma, Aşılama. 
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P26- SİNESTEZİ  

Seda KARA, ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Programı (İÖ) Öğrencisi 

Danışman: Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN  

ÇÜ Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri MYO 

 

 
Sinestezi kelime kökeniyle Yunanca syn (birlikte)  ve aisthēsis (algı) sözcüklerinin birleşiminden oluşan 

“birleşmiş duyular” ya da “eşduyum” anlamına gelen bir algı değişikliğidir.  Sinestezi genellikle 

gelişimsel ve edinsel olarak sınıflandırılır. Gelişimsel formlar primer duyusal ve bilişsel işlevlerdeki 

değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkar.  Edinsel sinestezi ise körlük gibi duyusal yoksunluk ve talamik 

lezyonlar gibi nörolojik bozukluklar veya ilaç kullanımı sonucu ortaya çıkar.  

Sinestezik bireylerde bir duyu organından gelen sinyaller otomatik olarak başka bir duyu organının 

işlenmesinden sorumlu beyin bölgelerine gider. Sinestezi deneyimi, birbiriyle ilişkili iki kısımdan 

oluşur. Bunlar tetikleyiciler ve eşleniklerdir. Tetikleyicilere harfleri örnek verebiliriz. Eşlenikler ise, 

harfler algılandığında her harfe eş olarak deneyimlenen algılar (renk, ses, dokunma, koku) olarak 

tanımlanabilir. Harf – renk sinestezisinde, harflerin kimliği renklerin kimliğini belirler. Konuşulan 

harfler için sesin şiddeti, söyleniş tipi, harflerin eşlenikleri üzerine etki etmez. Ses-renk sinestezisinde 

kişiler genellikle gözlerinin önünde renkler görür veya bu renkler ansızın ve istemsiz olarak zihinsel 

olarak belirir. Sesin tonu değişir değişmez renkler de değişir. Bu kişiler sineztezinin meydana geldiği 

anda görme alanlarının tamamen renklerle dolduğunu ifade eder. Sinestezikler, diğer insanlardan ne 

kadar farklıysa kendi içlerinde de çok büyük farklılıklar taşırlar. Bazıları sesli harfleri daha renkli 

görürken, bazılarında sessiz harfler daha renkli görülür.  

Sinestezi ile ilgili son zamanlardaki araştırmalar, algı, duygu ve bilinç mekanizmalarına bir bakış 

sunmuş ve hem nörobilimcilerin hem de klinisyenlerin dikkatini çekmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sinestezi, bilişsel, duyusal, algı, renk, nörolojik bozukluklar 

 

 

 

 

 

 


