
Biruni Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu Başvuru Formu

Araştırmacıların Dikkatine 

1. Araştırmanızın Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nda 

değerlendirilebilmesi için öncelikle Biruni Üniversitesi’nin birimlerinde yürütülecek 

ve aşağıdaki araştırma türlerinden biri olması gerekir. Başvuru formlarını 

doldurmadan önce dikkatle inceleyiniz*.  

İlaç ve Tıbbi Cihaz dışında kalan tüm gözlemsel çalışmalar,

Anket ve gözlem çalışmaları

Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları,

Kan idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve 

radyoloji koleksiyon materyalleriyle yapılacak araştırmalar,

Rutin işlemler sırasında (muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri) elde edilmiş 

materyallerle yapılacak araştırmalar

Hücre veya doku kültürü çalışmalar,

Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik 

materyalle yapılacak çalışmalar,

Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,

Gıda ve/veya gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları,

Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar,

Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve

Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları gibi insana bir hekimin 

doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak araştırmalar

2. Formlar iki nüsha olarak hazırlanacaktır. 

3. Başvuru formunun sonuna Dünya Tabipleri Birliği Helsinki Bildirgesinin (2013) tüm 

sayfaları araştırmacılar tarafından imzalanmış olarak eklenecektir. 

*Yukarıdaki koşulları taşımayan başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.
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2. Araştırma Bilgileri

Araştırmanın Adı:  “Obezite Cerrahisi Geçirmiş Bireylerde B12 ve D Vitaminlerine İlişkin 

Operasyon Öncesi ve Operasyon Sonrası Değerlerin Karşılaştırılması”

Araştırma Sorumlusu(ları) : Prof. Dr. Fatma ÇELİK 
  : Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 0533 770 55 44, 
    fcelik@biruni.edu.tr 

İmzası: 

  : Mesude EVİRGEN
  : Biruni Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, 0544 544 78 50, 
    mesudevirgen@gmail.com

İmzası: 

Araştırmanın Genel Niteliği

1.

 Araştırma/Araştırma Projesi  Uzmanlık Tezi

X    Yüksek Lisans Tezi  Diğer (Açıklayınız)

 Doktora Tezi

2. 

 Gözlemsel çalışma (gözlemsel tıbbi cihaz ve gözlemsel ilaç çalışmaları hariç)

 Anket çalışması

X    Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taraması

 Kan idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, ve radyoloji 

koleksiyon materyalleriyle yapılacak araştırma

 Rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle 

yapılacak araştırma

 Hücre veya doku kültürü çalışması

 Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik 

materyalle yapılacak çalışma

 Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırma

 Gıda ve/veya gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışması

 Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırma

 Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışma

 Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmaları

Araştırmanın türü: Retrospektif, tanımlayıcı nitelikte bir çalışma yapılacaktır. 



4.Araştırmanın Amacı, Bilimsel Dayanağı ve Yöntem

Araştırmanın Gerekçesi ve Amacı: 

Obezite, dünya genelinde tüm yaş gruplarında yaygın olarak görülebilen, sosyal ve psikolojik 

yönlerden bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir toplum sağlığı sorunudur. 

Fazla kilo ve obezite prevalansı, hem yetişkinler hem de çocuklarda yetersiz beslenme oranı ile 

artış göstermektedir. Bu nedenle günümüzde obezite cerrahi, obezite görülen hastaların sıkça 

tercih etmeye başladığı bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Obezite cerrahisi beslenme tedavisi 

öncesi ve sonrasında vitamin ve besin emilimi yetersizliğine ilişkin komplikasyonların kontrol 

altında tutulması ve obezite cerrahi sonrası B12 ve D vitamini değerleri karşılaştırılarak, bireylerin 

yaşam kalitesinin yükseltilmesi önemlidir. Ayrıca obezite cerrahi öncesi ve sonrası 

yetersizliklerin kısa süreli izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik araştırmalar literatürde 

sınırlıdır. Dolayısıyla bu araştırmada obezite cerrahi geçirmiş hastaların operasyon öncesi ve 

sonrası D ve B12 vitamini değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Araştırmanın Bilimsel Dayanağı:

Obezitenin tedavi yöntemleri arasında tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz, davranış 

değişikliği, ilaç tedavisi ve cerrahi tedaviler bulunmaktadır (1, 2). Obezite görülme sıklığının 

hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi ve obezite cerrahi popülerliğinin yetişkin obez bireylerin 

tercih etmeleri nedeniyle diyetisyenlerin ve obezite cerrahlarının aşırı kilolu ve obez hastalarda 

önceden var olan beslenme eksikliklerinin farkında olmaları ve cerrahi sonrasında ortaya 

çıkabilecek yaygın ve/veya nadir görülen beslenme eksikliklerini tanımaları ve tedavi etmeleri 

gereklidir (3). Operasyon sonrası 1., 3. ve 6. aylardaki kan parametreleri ile obezite cerrahı ve 

diyetisyen, hastaların kan tahlilleri ve beslenme tarzlarına yönelik vitamin ve mineral desteğini 

beraber önermektedirler.  

Obezite cerrahinin morbid obezite için önemli bir tedavi seçeneği olduğu kanıtlanmıştır 

(3, 4, 5). Bununla birlikte bu prosedürler D vitamini ve kalsiyum gibi besinlerin bağırsakta 

emiliminin bozulmasına neden olabilir. Obezite cerrahinde en sık görülen komplikasyonlar D 

vitamini ve besin emiliminin azalmasıdır (6). Obezite cerrahi ayrıca B12 vitamini eksikliği de 

dahil olmak üzere mikrobesin eksikliği riskini arttırmaktadır. Bu durum, cerrahi sırasında 

gastrointestinal (GI) sistemin anatomisi ve fizyolojisindeki yoğun değişiklikler nedeniyle 

meydana gelmektedir. Cerrahiyi takiben 2-6 aylık periyot içerisinde B12 vitamini emiliminin 

azalması ve ardından negatif B12 homeostazı gerçekleşebilir (7).  

Obezite cerrahi sonrasında beslenme yetersizliği yaygın olup, gıda alımının azalması ve 

ameliyatın neden olduğu anatomik değişikliklerin fizyolojik etkileri ile ilişkilidir. Mikro besinler 

ve makro besinlerin emilimine ilişkin bir etkiye sahip olan herhangi bir obezite prosedür, 

postoperatif dönemde artan beslenme yetersizliği riskine yol açabilir. Tüm obezite cerrahi türleri, 



özellikle işlemden sonraki ilk 6 ayda, kalori alımı açısından 700-900 kcal/gün aralığında değişen 

önemli bir azalmaya neden olmaktadır (8). 

D vitamini eksikliği, özellikle obezite cerrahi sonrası birçok grupta yaygın olarak 

artmaktadır (9). D vitamini eksikliği, Roux-en-Y gastrik bypass veya biliopankreatik diversiyon 

sonrası hastaların % 50-80’inde kanıtlanmıştır (10, 11). Obezite cerrahiden sonra aşırı D vitamini 

eksikliği, sekonder hiperparatiroidizm, metabolik kemik hastalığı, hipokalsemi ve kronik ağrı 

sendromu vakaları da geç komplikasyon olarak bildirilmiştir (12, 13). 

Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında; çalışma konusunun seçimine ilişkin ilk 

dayanağın, obezite tedavisi amacıyla geliştirilen diyet, egzersiz programları, bazı ilaç tedavileri 

gibi çözümlerin beklenenden uzak ve kalıcı olmayan başarılar sağlamasıdır. Bu nedenle 

obezitenin tedavisinde cerrahi yöntemin uygulandığı hastalar seçilmiştir. İkinci olarak; yapılan 

çalışmalarda farklı örneklemler kullanılması nedeniyle farklı demografik özelliklerin ve vücut 

parametrelerinin kullanıldığı, bu nedenle cerrahi öncesi ve sonrası vitamin düzeylerinin 

farklılaşmasına ilişkin çalışmaların literatüre az olması veya mevcut çalışmaların cerrahi öncesi 

ve sonrası parametre değişimlerinin farklılaşma nedenlerini net biçimde açıklayamamasıdır. 

Sonuç olarak farklı örneklemlerde elde edilecek bulguların literatürle benzer ve farklı yönlerinin 

belirlenmesinin, gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Postoperatif dönemdeki sürecin yönetiminin deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından 

yapılması gereklidir. Cerrahi sonrası uygulanan diyetlerde, hızlı kilo kaybının ardından kas 

kitlesinin korunması amacıyla kalori ve vitamin gereksinimleri doğrultusunda yeterli alımın 

sağlanması zorunludur. Bu süreçte, hastaların preoperatif ve postoperatif döneme ilişkin 

antropometrik ölçümleri ve kişisel özellikleri yanı sıra fiziksel aktivite, beslenme alışkanlıkları 

ve psikososyal durum da beslenme ve diyetetik alanında kontrol altında tutulması gereken 

değişkenlerdir. 

Kullanılacak Yöntem, Araçlar/Malzemeler 

Çalışmanın yeri ve belirlenen çalışma süresi: Bu araştırma, İzmir ili Alsancak ilçesinde 

bulunan özel bir obezite kliniğinde (EK 1 - İzin Belgesi) 2018 yılı Nisan ayı içerisinde geriye 

dönük olarak 2013 yılından bu yana arşivlenen dosya taraması yapılacaktır. 

Çalışmanın evreni ve örneklemi: Araştırmanın evrenini, İzmir ilindeki özel obezite kliniğine 

2013-2018 yılları arasında morbid obezite nedeniyle başvurmuş ve cerrahi tedavi yolu tercih 

edilmiş 950 hasta oluşturacaktır. Bu 950 hasta arasından çalışmaya dahil olma kriterlerini 

sağlayan yaklaşık 100 yetişkin hasta seçilecektir. Katılımcıların tümüne obezite cerrahi 

yöntemleri arasından Sleeve gastrektomi uygulaması yapılmıştır. 



Araştırmaya alınma ve dışlanma kriterleri: Hastaların araştırmaya dahil olma kriterleri; diyet 

polikliniğine zayıflamak amacıyla gönüllü olarak başvurmak, beden kitle indeksi (BKİ)’nin 30 

kg/m2’dan fazla (morbid obez) olması, dışlanma kriterleri ise tiroid hormon bozukluğu, kanser, 

diyabet, böbrek, karaciğer hastalığı ve önemli psikiyatrik bozukluğuna sahip olmamak, hamile 

veya emzikli olmamak, şeklinde sıralanabilir. Ayrıca değerlendirilecek hastaların operasyon 

öncesi vitamin değerleri normalden düşük olan hastalar çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Araştırma desteği: Araştırma için herhangi bir kurum veya kuruluştan destek alınmamaktadır. 

Veri toplama araçları: Araştırmada kullanılan retrospektif değişkenler hastaların sosyo-

demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri ve biyokimyasal parametrelerinden 

oluşmaktadır. Hastalara ilişkin kişisel özelliklerin belirlenmesi amacıyla sosyo-demografik 

değişkenler yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve meslek bilgilerini kapsamaktadır. Antropometrik 

ölçümler arasında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, beden kitle indeksi ve bel çevresi/kalça oranı 

gibi değerlendirmeler bulunmaktadır. Dosyaya kaydedilmiş olan biyokimyasal parametreler ise; 

B12 ve D vitamini düzeyleri yanı sıra demirin (Fe) bağlanma miktarı, parathormon (PTH), tiroid 

uyarıcı hormon (TSH), triiyodotiroin (T3) ve tiroksin (T4) değerleri, hemoglobin ve trombosit 

düzeyleri, karaciğer enzimlerinden aspartat aminotransferaz (AST) ve alanin aminotransferaz 

(ALT) değerleridir.  

Veri toplama yöntemi: Hastalara ilişkin tüm veriler, obezite kliniğinde 2015-2018 yılları 

arasındaki hasta dosyalarından araştırmacı diyetisyen tarafından toplanacaktır. Obezite kliniğine 

başvuran ve örnekleme dahil edilen hastalara yapılmış olan tüm biyokimyasal analizler, ilgili 

hekim tarafından değerlendirilmiştir. Benzer şekilde antropometrik ölçümler ve kişisel 

özelliklerin tümü, preoperatif ve postoperatif dönemlerde (0. ve 6. ayda) kayıt altına alınmıştır. 

Bireylerin vücut ağırlığı ve boy uzunlukları kullanılarak BKİ hesaplanmıştır. BKİ= [Vücut 

ağırlığı (kg)/boy (m)2] formülü ile hesaplanmıştır. BKİ sonuçları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. 

Araştırmada hastaların dosyalarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 25.0 İstatistiksel paket programı kullanılacaktır. 

Değişkenlerin analizinde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, medyan, 25. ve 75. 

persentiller, minimum ve maksimum değerler belirlenecektir. Verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenecektir. Obezite cerrahi öncesi ve sonrası 

farklılıklara ilişkin değişkenlerin karşılaştırılmasında t-testi veya Wilcoxon testi kullanılacaktır. 

Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise Pearson veya Spearman korelasyon testi 

kullanılacaktır. Tüm istatistiksel analizlerde bulgular, %99 (p<0.01) ve %99,9 (p<0.001) güven 

aralığında anlamlı olarak yorumlanacaktır. 
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