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BİLİMSEL PROGRAM 
 
2 Aralık 2017  Cumartesi 
 

 09:00 – 09.05 Açılış 

 09:05 – 09:15 Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN 

    Dekan 
 09:15 – 09:30 Prof. Dr. Refik POLAT 

    Rektör     

 09:30 – 10:00 Karabük ve Çevresi Güzellikleri  
    Prof. Dr. Orhan ÖNALAN 
 10:00 – 10:30 Ara 

 10:30 – 12:00 Panel 
    “Disiplinlerarası Çalışmalar” 

    Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN 
    Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ 
    Prof. Dr. Orhan ÖNALAN 
    Doç. Dr. Yavuz SUN 
 
 12:00 – 13:30 Öğle Yemeği 
 
 13:30 – 14:30 1. Oturum 

 
   Oturum Başkanları 

   Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA 
    
   Tahir Kahraman 

Tıbbi Aromatik Bitkilerin Ekstraksiyonu, Biyokimyasal ve 
Deneysel Modellerde Etkileri 

 
   Ersin Çelikbaş 

    Parion Örnekleri Işığında Antik Dönem Tıp Aletleri 
 
   Namık Bilici 

Bitkisel İlaç Geliştirilmesinde Müdellel Çalışmaların 
Organizasyonu 
    

   Evrim Çağlayan 

    Tıp Bilgisinin Sanatla İfadesi: Medikal İllüstrasyon 
 
   Özge Temiz 

Acute Effect of TiO2 Nano Particules on HSP70 and 
TBARS Contents of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) 
Gill 
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   Muhammed Kamil Turan 

16s rRNA Genleri ile Mikrobiyota Kompozisyonunun 
Belirlenmesi 

 
 14:30 – 14:45 Ara 

 
 14:45 – 15:45 2. Oturum 
 
   Oturum Başkanları 

   Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Yrd. Doç. Dr. Özlem C. GÜNAY 
 
   Eftâl Şehirli 

Komet Görüntüleri Üzerinde DNA Hasarının Belirlenmesi 
ve Sınıflandırılmasında Yeni Bir Yöntem 

    
   Sitem Merve Şahin, Gülengül Duman 

    Piezoelektrik Sayesinde Kontrollü İlaç Salınımı 
 
   Muftah Noum 

Some Functional Properties of the Transmyocardial Laser 
Revascularization (TMR) Method 

 
   Eylem Sevinç 

Gastrik Hipomotilitenin Tedavisinde External Müdahale 
Yöntemleri Mümkün mü? 

    
   Zülal Öner, Murat Korkmaz 

    Görüntü Analizleri ve Analizlerin Klinik Yansımaları 
    

   Mustafa Çörtük 

Girişimsel Bronkoskopide Yerli ve Geliştirilmiş Cihaz 
Kullanımı 

 
 15:45 – 16:00 Ara 

 
 16:00 – 17:00 3. Oturum 
    
   Oturum Başkanları 
   Prof. Dr. Hür Mahmut YÜCER, Doç. Dr. Seyit Ali KAYIŞ 
 
   Bünyamin Şahin 

Nicelik Elde Edilmesi İçin Radyolojik Görüntülerin 
İşlenmesi 
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   İsmail Ak 

    Psikiyatri Anabilim Dalının Tanıtılması 
 
   Ali Güngör,  Alper İNCESU 

    Magnezyum Alaşımlarının Biyomedikal Uygulamaları 

 
   Anday Duru 

Alzheimer ve Epilepsi Hastalarına Yönelik Kapalı Alan 
Konumlandırma Sistemleri 

 
   Serkan Öner 

Radyoloji Yöntemleri Tanıtımı Kapasitesi ve İleri 
Uygulamalar 

 

   Ahmet Taylan Çebi 
Obstrüktif Uyku Apnesi ve Temporomandibular Bozukluk 
Tedavilerinde Konservatif Yaklaşımda Multidisipliner 
Planlama 

 
3 Aralık 2017  Pazar 
  
 09:00 – 10:00 4. Oturum 

    
   Oturum Başkanları 

   Doç. Dr. Tahir KAHRAMAN, Yrd. Doç. Dr. A. Taylan ÇEBİ 
 
   Ahmet Canan Karakaş 

    Sabrın Öfke ve Öfke İfade Tarzlarına Etkisi 
 
   Mehmet Kara 
    DNA Hasarının Tespitinde Comet Assay Yöntemi 
 
   Hatice Evlen 

Kemik Protezi Üretimi İçin Üç Boyutlu Biyo Yazıcı 
Tasarımı ve Prototip Üretimi 

 
   Nermin Demirkol 

Sentetik ve Doğal Kaynaklı Biyoseramik Kompozitlerin 
Üretimi ve Karakterizasyonu 

 
   Malik Abaci 
    Plastik Cerrahide Akademik Çalışmalar 
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Emrah Irmak 

    Tıbbi Görüntü Çakıştırma 
 
 10:00 – 10:15 Ara 
 
 10:15 – 11:15 5. Oturum 
 
   Oturum Başkanları 

    Prof. Dr. İdris KABALCI, Yrd. Doç. Dr. M. Kamil TURAN 
 
   Sakine Uğurlu Karaağaç 
    Çevre Mühendisliğinde Biyosensörlerin Kullanımı 
 
   Ufuk Turan Kürşat Korkmaz 
    Kalp Cerrahisi ve Monitörizasyon 

 
   Seyit Ali Kayış 
    İstatistiksel Analiz Metotları 
 
   Mehmet Coşkun 

Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarında Retina Sinir Lifi 
Değerlendirilmesi 

 
   Nihat Yılmaz 

Paranazal Sinus Anatomisinin Kadavra Diseksiyonu ile 
Ortaya Konması 

 
   Ammar Alshemary 
    Nano Bioceramics Coatings for Orthopaedic Implants 

 
 11:15 – 11:30 Ara 
 
 11:30 – 12:30 6. Oturum 
 
   Oturum Başkanları 

    Prof. Dr. Mehmet ÖZALP, Yrd. Doç. Dr. Zülal ÖNER 
  
   Eyüp Altınöz 

    Oksidatif Stres ve Ölçüm Yöntemleri 
 
   Özlem Cesur Günay 

    Primer Hücre Kültürü ve Hücre Hatlarının Kullanılması 
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Ufuk Turan Kürşat Korkmaz  

Vasküler Endotel Duyarlı İntravasküler Trombektomi Kateteri 

 
Emrullah Demiral, İsmail Rakıp Karaş 

    Hastane İçi Navigasyon Çalışması 
 
   Mehmet Demir 
    Hayvan Modelleri 
 
   Nergis Aşgın 
    Toplum Sağlığı Açısından Mikrobiyoloji 
    
   Furkan Sabaz, Ümit Atila 

    Retinal Görüntülerde ROI Tespiti ve Damar Ayrıştırma 

     
 12:30 – 13:30 Öğle Yemeği 
 
 13:30 – 14:30 7. Oturum: 
    Demir Çelik Enstitüsü Konferans Salonu 
     
   Oturum Başkanları 

    Doç. Dr. Yavuz SUN, Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK 
 
   Hakan Yılmaz 

Üç Boyutlu Yazıcıların Tıbbi Cihazlarda Kullanımı: Örnek 
Bir Uygulama Olarak Mikroskop 

    
   Afife Ayla Kabalak 

    Acil Hasta Transfer Sistemi 
 
   Kadriye Öz, İsmail Rakıp Karaş 

    Deneysel Videolar Üzerinden Anomali Tespiti 
 
   Çetin Murat Altay 

Görüntüleme Yöntemlerinin Güncel Kullanımları ve 
Tanıya Yardımcı Yazılımlar 
 

   Abdullah Bilal Aygün 

P300 Speller BCI Kullanarak Elde Edilen Beyin 
Sinyallerinin Analizi 
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Kasım Özacar, Yasin Ortakçı 

Sanal Gerçeklik Ortamında İnsan Anatomisi ile Çok 
Kullanıcılı 3B Etkileşim Sağlanması 

     
 14:30 – 14:45 Ara 
 
 
 14:45 – 15:45 8. Oturum 
    Demir Çelik Enstitüsü Konferans Salonu 
 
   Oturum Başkanları 
    Prof. Dr. Bünyamin ŞAHİN, Doç. Dr. Eyüp ALTINÖZ 
    
   Afife Ayla Kabalak 

    Multifonksiyonel Hasta Yaşam Yatağı 
 
   Afife Ayla Kabalak 

Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımda Taburcu Olan 
Hastaların Telemonitörle Takibi 

  
   Abdullah Talha Sözer 

    Beyinden Bilgisayara Bir Yol 
 
   Besnik Poniku 

Auger Electron Spectroscopy (AES) as a Tool for Materials 
Characterization 

 
   İdris Kahraman, İsmail Rakıp Karaş 
    Tıp alanında nesnelerin 3-boyutlu olarak modellenmesi 

 
   Feyza Başak 

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma 
Fizibilitesi 

    
   Özlem Öztürk Mızrak 

Prostat Kanseri Modellerinde Androjenlerin Tartışmalı 
Rolü ve Güncel Tedavi Yöntemlerinin Iyileştirilmesi 
Üzerine 

 
 15:45 – 16:45 Değerlendirme ve Kapanış 



10 

Tahir Kahraman 
Tıbbi Biyokimya, Temel Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
tahirkahraman@karabuk.edu.tr 
 
Tıbbi Aromatik Bitkilerin Ekstraksiyonu, Biyokimyasal ve Deneysel Modellerde 
Etkileri 
 
Giriş ve amaç: Sentetik ilaçların kullanımı ve kontraendikasyonları, araştırmacıları yan 
etkileri daha az alternatif doğal tıbbi aromatik bitkisel tedavi yöntemlerinin araştırılması ve 
uygulamalarına yöneltmektedir. Tıbbi bitkilerin uygun ekstraksiyon yöntemleri ile 
hazırlanması, dozaj ayarları ve uygulama yolları tespit edilerek, daha sonra moleküler 
düzeyde nasıl etki ettikleri araştırılmaktadır. 
Sonuç: Şu an kullanılan ilaçlara alternatif olabilecek tıbbi aromatik bitkilerin tedavi edici 
etkinlikleri uygun deneysel model tasarımları ile ile tıp alanındaki bilimlerde disiplinler 
arası çalışmaların ortaya konması gerçekleştirilmektedir. 
İş birliği alanları: Tıbbi bitkilerin isimlendirilmesi için biyoloji, biyokimyasal ve özellikle 
farmakolojik etkinlikleri için farmakoloji, deney hayvanı modelleri ve değişik hastalıklarda 
tedavi edici etkinliklerinin araştırılması amacıyla; dahili, cerrahi tıp bilimleri ve diğer bilim 
dalları arasında işbirliğine gidilebilir. 
Anahtar kelimeler: Tıbbi aromatik bitkiler, ekstraksiyon yöntemleri, biyokimyasal etkileri, 
deney hayvanlarında modelleme yöntemleri 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Spektrofotometre, Cihazın Kullanım alanı: Biyokimyasal parametreler, özellikle 
antioksidan enzimler ve diğer antioksidan parametrelerin analizleri. 
Cihazın adı: Eliza, Cihazın Kullanım alanı: Enzim ve toplam antioksidan seviye (TAS), toplam 
oksidan seviye (TOS) analizleri. 
Cihazın adı: HPLC- MS, Cihazın Kullanım alanı: Vitamin ve ilaç analizleri. 
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Ersin Çelikbaş 
Arkeoloji, Arkeoloji, Edebiyat Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
ersincelikbas@karabuk.edu.tr 
 
Parion Örnekleri Işığında Antik Dönem Tıp Aletleri 
 
Giriş ve amaç: Antik dönem tıp aletleri ile günümüz tıp aletleri arasında benzerlikler ya da 
farklılıkları gözlemleyerek karşılaştırma yapmak. 
Sonuç: Arkeolojik bir yaklaşım içerisinde olarak antik dönem insanın tedavi yöntemleri 
incelenip, günümüz Tıp yöntemleri ile bağ kurulabilir. 
İş birliği alanları: Tarih, kimya, tıp, fizik, metalurji mühendisliği. 
Anahtar kelimeler: Arkeoloji, tıp aletleri, sonda, roma 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Namık Bilici 
Tıbbi Farmakoloji ABD, Dahili Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
namikbilici@karabuk.edu.tr 
 
Bitkisel İlaç Geliştirilmesinde Müdellel Çalışmaların Organizasyonu (Bir Hayal) 
 
Giriş ve amaç: Tedavide veya yardımcısı olarak kullanılan bitkilere ilişkin yeni ekstraksiyon 
metotları ve saflaştırma yapılabilir. Bu alan, kullanıla gelen ilaç moleküllerinin etkileriyle 
entegre edilebilir. Toksikolojik yöresel haritalar çıkarılabilir. Bunlara dayalı kronik 
hastalıklar maruziyet riskleri analiz edilebilir. 
 Çalışabilecek alanlar: 
1. Toksikolojik olarak: Ağır metaller, PAH'lar, çevre kirleticisi partiküller, gıda toksikolojisi, 
her türlü rezidüel analizleri. 
2. Yeni metotların araştırılması. Ekstraksiyonlarda diferansiasyon. 
3. Nutrasötik olarak kullanılan gıda bileşenlerinin analizleri/validasyonları. 
4. Bitki ve mantar türleri ile bazı endemilerin ekstraksiyonla içeriklerinin belirlenmesi ve 
tıpta kullanılabilme potansiyelleri. 
5. Hayvansal modellemelerde fitofarmasötik ekstre veya modifiye ilaçların 
eksperimentasyonu. 
6. Gıda türü-beslenme şekli ile vücut sekret ve ekskretleri arasındaki ilişkiler. 
Sonuç: Her şeyden önce kaliteli eksperimental bilimsel çalışmaların yapılabilmesi olasıdır. 
Yeni tedavi elemanlarının geliştirilmesi veya revizyonu ile katma ekonomik değer 
mümkündür. Bölgesel ve kişisel toksikolojik haritalandırma bir hayal değildir. 
İş birliği alanları: İlaç molekül araştırmaları, yeni metot ve validasyonlar, toksikolojik 
çalışmalar. Naturel (bitki, mantar, hayvansal ve mineral) ekstraksiyon ve 
eksperimentasyonlar, mevcut modellemelerde Parkinson çalışmaları yapmak olasıdır. 
Anahtar kelimeler: Ekstraksiyon, toksikoloji, metot çalışması 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: LC-MS/MS, Cihazın Kullanım alanı: Tarama-doğrulama, tespit ve yapı analizi. 
Cihazın adı: HPLC, Cihazın Kullanım alanı: Bileşenlerin tespiti-ayrıştırılması. 
Cihazın adı: AAS (Atomik Absorbsiyon Spektroskopi), Cihazın Kullanım alanı: Metal (çok az 
sayıda da ametal) analizleri. 
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Evrim Çağlayan 
Resim, Resim, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
ecaglayan@karabuk.edu.tr 
 
Tıp Bilgisinin Sanatla İfadesi: Medikal İllüstrasyon 
 
Giriş ve amaç: Antik Yunan düşüncesinden modernizme kadar uzanan süreçte Sanat 
gerçeğin peşinden koşmuştur. Sokrates, Platon ve Aristoteles’in ortaya koyduğu 
düşüncelerin ışığında ilerleyen sanat fikri, farklı dönemlerde değişiklikler geçirerek 
günümüz sanat fikrinin oluşmasını sağlamıştır. Sanatın tanımlanmasında esas olan 
‘gerçeklik’ olgusu olmuştur. Antik Yunan sanatının düşünsel temelleri doğayı ve insanı 
yansıtmada birtakım kuralların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Özellikle insan anatomisine 
ilişkin bilgiler o dönemde uygulanmaya başlamıştır. Ancak Sanatın bilimsel gerçeklik ile 
şekillenmeye başladığı dönem Rönesans’tır. Bilimsel gerçekler ışığında şekillenen resim 
sanatının oluşturduğu eserler pek çok alanda olduğu gibi tıbbi konuların aktarılmasında da 
kullanılmıştır. Leonardo Da Vinci’nin yapmış olduğu çizimler tıbbın aktarılmasında önemli 
bir yere sahiptir. Bu çizimlerin en bilineni ise kuşkusuz ‘Vitruvius Adamı’ çizimidir. Leonardo 
yapmış olduğu gözlem ve araştırmalara bağlı olarak çok sayıda tıbbi çizim yapmıştır. Bu 
çizimler; insan anatomisi, kas ve kemik sistemleri ve diğer tıp dallarında çizimleri pek çok 
konunun görselleşmesi adına önemli olmuştur. 
Sonuç: Söz konusu İş birliği sonucunda, yüksek niteliklere sahip medikal illüstrasyonların 
oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılabilir. 
İş birliği alanları: Resim alanına has özellikleri olan bu malzeme ve tekniklerin kullanımı 
ile medikal illüstrasyonların oluşturulması mümkündür. Güzel Sanatlar alan uzmanları ile 
Tıp eğitimi alan uzmanlarının İş birliği ile yeni eserler ortaya koyulabilir. 
Anahtar kelimeler: Sanat, eğitim, tıp eğitimi, tıbbi resim, illüstrasyon 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Özge Temiz 
Biyokimya, Biyoloji, Fen Fakültesi, Çukurova Üniversitesi 
otemiz@student.cu.edu.tr 
 
Acute Effect of TiO2 Nano Particules on HSP70 and TBARS Contents of Nile Tilapia 
(Oreochromis niloticus) Gill 
 
Giriş ve amaç: The widespread use of titanium nanoparticles (TiO2 nano particules-NPs) is 
very important in terms of environmental pollution and the biological effect of TiO2 NPs to 
the aquatic animals. The present study aimed to investigate of TiO2 NPs on heat shock 
proteins (HSP70) and thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in the gills of the Nile 
fish (Oreochromis niloticus). Fish were exposed to 1 and 5 mg/L TiO2 NP for 96 hours. The 
HSP70 and TBARS contents of gills were determined using an ELISA and 
spectrophotometric methods. Significant increases in HSP70 and TBARS contents were 
observed in fish gills after exposure to TiO2 NPs. The results indicate that TiO2 NPs 
exposure could lead to hazards to oxidative stress parameters such as HSP70 and TBARS 
contents of gill to rather sensitive in the contaminated water. 
Sonuç: Nanopartiküllerin yararları yanında insan ve çevreye toksik etkilerine bilimsel katkı 
sağlayacaktır. 
İş birliği alanları: İmmünoloji, Onkoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik. 
Anahtar kelimeler: Nanopartikül, ELISA, HSP70, TBARS, toksikoloji 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Microplate, Cihazın Kullanım alanı: ELISA yöntemi. 
Cihazın adı: Spektrofotometre, Cihazın Kullanım alanı: GSH VE GSH bağımlı enzimler ve 
TBARS miktarı. 
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Muhammed Kâmil Turan 
Tıbbi Biyoloji, Temel Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
kamilturan@karabuk.edu.tr 
 
16s rRNA Genleri ile Mikrobiyota Kompozisyonunun Belirlenmesi 
 
Giriş ve amaç: Biyoinformatik analizler günümüzde laboratuvar ortamında üretilmiş ham 
verinin bilgi haline dönüştürülmesi konusunda oldukça efektif olarak kullanılmaktadır. 
Hatta bazı deneysel çalışmalar yerlerini in-silico çalışmalara terk etmiştir. Bu alanlardan bir 
tanesi de son yıllarda oldukça popüler hale gelen mikrobiyota çalışmalarıdır. Klasik 
metotlardan olan kültür metodu ile çalışmanın oldukça pahalı ve zor olduğu mikrobiyota, 
moleküler genetik ve dizileme teknikleri ile biyoinformatik biliminin iş birliği ile oldukça 
düşük maliyetlerde, efektif ve doğru bir şekilde çalışılabilir olmuştur. 
Sonuç: Mikrobiyotanın tanılama süreci zor olan multifaktöriyel hastalıklar  ile olan ilişkisi 
ortaya konmuş olacak ve ülkemiz gerekse dünyada nispeten yeni yeni çalışılmaya başlanan 
bu konuda ciddi literatür katkısı ve klinik yansıma amaçlanmaktadır 
İş birliği alanları: Göğüs hastalıkları ile KOAH, astım; fizik tedavi rehabilitasyon ile 
fibromiyalji, psikiyatri anabilim dalı ile depresyon ve tedaviye dirençli depresyon 
alanlarında çok rahat olarak İş birliği yapılabilir. Klinik dallar bu konuda sadece uygun 
vakaları ve gaita örneklerini sağlıklı bir şekilde toplamalıdır. Gaita örneklerinin 
laboratuvarımıza geldikten sonraki tüm basamaklar anabilim dalımız imkanları ile 
yapılacaktır. 
Anahtar kelimeler: Mikrobiyota, 16s rRNA, dizileme, genom birleştirme 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Jel dökümantasyon cihazı, Cihazın kullanım alanı: DNA fragmentlerini agoroz jel 
içinde elektrik alan altında koşturmak için kullanılır. 
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Eftâl Şehirli 
Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Karabük 
Üniversitesi 
eftalsehirli@karabuk.edu.tr 
 
Comet Görüntüleri Üzerinde DNA Hasarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılmasında Yeni 
Bir Yöntem 
 
Giriş ve amaç: Son yıllarda tıp alanında yazılım programları geliştirme hızlı bir ilerleyiş 
göstermektedir. Comet Assay adı ile bilinen kuyruklu yıldız yöntemi DNA’nın hasarlı olup 
olmadığını tespit eden tıp alanındaki araştırma konularından biridir. Bu çalışmanın amacı, 
dinamik zaman bükme ve karar ağacı algoritmalarının yardımıyla DNA’nın hasarlı olup 
olmadığını tespit etmek ve hasar derecesini sağlıklı, hafif, orta ve ağır olarak 
sınıflandırmaktır. 
Manuel olarak her bir comet nesnesinin görüntüsü ve merkezi geliştirilen programa 
girilmiştir. Programda merkez koordinatlar tabanlı dikey ve yatay olarak piksel profile 
analizi yapılarak iki adet sinyal elde edilmiştir. Bu sinyaller dinamik zaman bükme 
algoritmasında kullanılarak 4 yeni ve 1 konvansiyonel olarak 5 adet sınıflandırıcı parametre 
hesaplanmıştır. 5 sınıflandırıcı parametre karar ağacına input olarak verilmiş ve comet 
nesnelerinin hasar sınıfları ortaya koyulmuştur. Kullanılan 412 comet nesnesinin 
sınıfı %99.03 doğruluk oranı ile tespit edilmiştir. 
Sonuç: Cometlerin otomatik olarak sınıflandırılması. 
İş birliği alanları: Farklı alanlardaki tıbbi görüntüler üzerinde geliştirilen metot 
kullanılabilir. 
Anahtar kelimeler: DNA hasarı, dinamik zaman bükme algoritması, görüntü işleme, karar 
ağacı, comet 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Matlab, Visual Studio, PyCharm, Cihazın Kullanım alanı: 
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Sitem Merve Şahin*,Gülengül Duman** 
* Biyoteknoloji, Biyoteknoloji, Fen Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi 
sitemmerve@yeditepe.edu.tr 
** Farmasotik Teknoloji, Eczacılık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi 
gduman@yeditepe.edu.tr 
 
Piezoelektrik sayesinde kontrollü ilaç salınımı 
 
Giriş ve amaç: Piezoelektrik kullanılarak deneğe yamadan morfin salınımı amaçlanmıştır. 
Sonuç: Yama üzerinde ne kadar morfin bulunduğuna bakılmıştır. 
İş birliği alanları: Biyomedikal mühendisliği ve eczacılık. 
Anahtar kelimeler: Piezoelektrik, ilaç salınımı sistemleri 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: DSL, Cihazın Kullanım alanı: Işığın dalga boyu ölçümü. 
Cihazın adı: Hücre kültürü, Cihazın Kullanım alanı: Toksitisite analizi. 
Cihazın adı: Santrifüj, Cihazın Kullanım alanı: Hücrede çökelti durum analizi. 
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Muftah Noum 
Biotechnology, Biomedical, Mühendislik Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
muftah_1988@live.com 
 
Some Functional Properties of the Transmyocardial laser Revascularization (TMR) 
Method 
 
Giriş ve amaç: Currently, there are many techniques has been using in medical application. 
Laser based biomedical devices, magnetic imaging, ultrasonography, therapeutic and 
spectroscopic devices have been used in different application in medicals. Laser based 
biomedical devices has some advantages when we compared with others such as 
compatibility, low cost, and easy transportation. 
Moreover, transmyocardial laser revascularization (TMR) method developed in 1970 and 
80, it was not laser based at that time, but currently, two kinds of lasers have been attached 
to do the device to improve surgical treatments. In this talk, TMR method will be discussed 
in details by considering its potential application in medical area. 
Sonuç: To be able to catch the useful information about the new concepts. 
İş birliği alanları: Medical faculty, dentistry, health science, engineering. 
Anahtar kelimeler: Biomedical devices, laser, TMR, Stem Cell, Ho:YAG 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: TMR, Cihazın Kullanım alanı: TMR has been used ın medical application to 
practice on the patient to improve in myocardial blood flow. 
Cihazın adı: Optical Microscope, Cihazın Kullanım alanı: It has been used to get data from 
the body. 
Cihazın adı: MRI, Cihazın Kullanım alanı: For treatment purpose. 
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Eylem Sevinç 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahili Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
eylemsevinc@karabuk.edu.tr 
 
Gastrik Hipomotilitenin Tedavisinde Eksternal Müdahale Yöntemleri Mümkün mü? 
 
Giriş ve amaç: Mide felci olarak da adlandırılan gastroparezi, mide hareketlerinin azalması 
veya durmasıyla seyreden sindirim sistemi bozukluğudur.  Gastroparezi olduğunda normal 
bir şekilde kasılamayan mide ne yiyecekleri küçük parçalara ayırabilir ne de onları ince 
barsağa iletebilir bu nedenle gastroparezili hastalarda bulantı ve kusma sık görülen 
semptomlardır. Çoğu zaman kendiliğinden iyileşmenin söz konusu olduğu bu hastalık 
özelikle nörolojik bozukluğu olan ve de endoskopik olarak gastrostomi yöntemiyle beslenen 
bireylerde kalıcı bir hale gelip yaşam konforunu ciddi bir şekilde olumsuz etkilemektedir. Bu 
çalıştay vasıtasıyla kalıcı gastroparezi gelişmiş ve endoskopik gastrostomi yoluyla beslenen 
hastaların tedavisinde gastrik motiliteyi tetikleyebilecek aygıtların geliştirilmesi amaçlandı. 
Sonuç: Gastrik iç duvara yerleştirilmiş olan gastrostomi tüpüne eklenecek aparat sayesinde 
mide peristaltizminin ölçülmesi ve yetersiz peristaltizm durumlarında düşük voltajlı 
elektrik akımı üretilerek mide hareketlerinin tetiklenerek gastroparezinin etkili bir şekilde 
tedavi edilmesinde yeni bir yöntem olarak tıbbın hizmetine sunulabilir. 
İş birliği alanları: Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği. 
Anahtar kelimeler: Endoskopi, gastroparezi, gastrostomi tüpü, aparat, motilite 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Endoskop, Cihazın Kullanım alanı: Gastrointestinal sistemin bakısı. 
Cihazın adı: Endoskopik ultrasound, Cihazın Kullanım alanı: Gastrointestinal sistemin 
sonografik bakısı. 
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Zülal Öner* Murat Korkmaz** 
*Anatomi, Temel Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
zulaloner@karabuk.edu.tr 
**Bilgisayar Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
muratkorkmaz@gmail.com 
 
Arttırılmış Gerçeklik ve Anatomi Alanına Uygulanması 
 
Giriş ve amaç: CT, MR ve direkt radyolojik görüntüler tanı ve takip amacıyla sık olarak 
kullanılmaktadır. Görüntülerin işlenmesi ile yapı ve organların büyüklük, uzunluk, oran ya 
da yüzey alanlarının yaş, cinsiyet, hastalık veya sağlık durumuna göre değişimine 
bakılmaktadır. Çalışmalarımızda ayrıca deney hayvanları üzerinde çeşitli modeller 
oluşturulup klinikte kullanılan ilaçlar veya aromatik bitkilerin model üzerine etkinliğine 
bakmaktayız. Bu radyolojik yöntem ve programların deneysel ve klinik araştırmalarda 
kullanımı, deney hayvanları modelleri ve kullanılan ilaç veya aromatik bitkiler yayınlanmış 
çalışmalardan örnekler gösterilerek anlatılacaktır. Bilgisayar mühendisliği ile disiplinler 
arası yapmakta olduğumuz diğer bir konu ise elimizde bulunan yaklaşık 200 adet kemiğin 
3D lazer tarayıcı ile modellerinin çıkartılması ve bu modellerin arttırılmış gerçeklik öğeleri 
çerçevesinde öğrencilere kemik laboratuvarı olarak sunulmasıdır. Bu konu hakkında da bilgi 
vermeyi amaçlıyoruz. 
Sonuç: Taraması yapılmış ve uzman tarafından etiketlenmiş 3D modeller, öğrencilerin 
hizmetine dijital kemik laboratuvarı olarak sunulacaktır. Bu sayede anatomi eğitiminde 3D 
AR, VR teknolojileri kullanılarak, kalite arttırılacaktır. Bu esnada pek çok anabilim dalı ile 
ortak çalışma imkânı ve yüzeyi oluşacaktır. Farklı disiplinlerden öğrenciler anatomi alanında 
lisansüstü eğitim alan fırsatı yakalayacaklardır. 
İş birliği alanları: Anatomi, bilgisayar mühendisliği, tasarım mühendisliği, güzel sanatlar 
fakültesi, elektrik-elektronik mühendisliği. 
Anahtar kelimeler: Arttırılmış gerçeklik, 3D modelleme, lazer tarayıcı, programlama 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Horos programı, Cihazın Kullanım alanı: Bu programı görüntü analizlerinde 
kullanmaktayız. Görüntüler DICOM formatında ki radyolojik görüntüler olmak üzere 
özellikle nöroanatomi konusunda kullanmaktayız. 
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Mustafa Çörtük 
Göğüs Hastalıkları, Dahili Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
mcortuk@karabuk.edu.tr 
 
Girişimsel Bronkoskopide Yerli ve Geliştirilmiş Cihaz Kullanımı 
 
Giriş ve amaç: Girişimsel bronkoskopi, santral havayollarında mevcut bulunan yabancı 
cisim veya kanser ve benzeri hava yolunu tıkayan durumların tedavisi için kullanılan bir 
yöntemdir. Özellikle cerrahi işlem veya anestezi alması genel durumu, mevcut hastalıkları 
nedeniyle uygun olmayan hastalar için tercih edilen bir yöntemdir. Hastalarda uygulanan bu 
işlem hayat kurtarıcı olabileceği gibi hastanın beklenen yaşam süresini uzatmak ve yaşam 
kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır. 
Sonuç: Geliştirilen yeni teknik ve üretim şekilleri ile yurt dışına bağımlılık azaltılacağı gibi, 
aynı zamanda hem yüksek maliyetlerden kaçınılabilecek hem de ülke ekonomisine ve 
hastalara daha faydalı olunabilecektir. 
İş birliği alanları: Mevcut yöntemlerde kullanılan materyaller geliştirilmeye açıktır. Halen 
yurt dışında geliştirilmiş örnekler bulunmaktadır. Örneğin hava yoluna yerleştirilen silikon 
stentler 3D yazıcılar ile hastaya özel boyutlarda ve çok daha düşük maliyet ile üretilebilir. 
Anahtar kelimeler: Bronkoskopi, havayolu hastalıkları, kriyoterapi, stent 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Bronkoskopi, Cihazın Kullanım alanı: Havayolu hastalıkları. 
Cihazın adı: Polisomnografi, Cihazın Kullanım alanı: Uyku ilişkili solunum hastalıkları. 
Cihazın adı: Spirometre, Cihazın Kullanım alanı: Akciğerin dinamik ve statik hacimleri. 
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Bünyamin Şahin 
Anatomi, Temel Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
bunyaminsahin@karabuk.edu.tr 
 
Nicelik Elde Edilmesi İçin Radyolojik Görüntülerin İşlenmesi 
 
Giriş ve amaç: Kesitsel ve direkt radyolojik görüntüler tanı ve takip amacıyla yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ancak, üzerinde çalışılan yapı ya da organların büyüklük, uzunluk, oran ya 
da yüzey alanlarının zaman içerisinde değişimi takip edilmek istendiğinde görüntülerin 
işlenmesi gerekmektedir. Beyin araştırmalarında otomatik segmentasyon ve parselasyon 
programları kullanılırken, diğer organ ve dokularda stereolojik yöntemler yaygın kullanım 
alanı bulmaktadır. Bu yöntem ve programların deneysel ve klinik araştırmalarda kullanımı 
yayınlanmış çalışmalardan örnekler gösterilerek anlatılacaktır. 
Sonuç: Cerrahi branşlarda ameliyat öncesi ve sonrası, dahili branşlarda tedavinin takibi ve 
nörolojik-psikiyatrik alanlarda ise davranış ile yapı arasındaki ilişkinin gözlenmesi 
maksadıyla kullanılacak olan yukarıdaki yöntemler geniş bir disiplinler arası çalışma imkanı 
sağlamaktadır. Ayrıca, temel tıp bilimlerinde normal ve patolojik yapıların tespiti ve 
değerlendirilmesi maksadıyla da yaygın olarak kullanılmaktadır. 
İş birliği alanları: Organ ya da dokuların zaman içerisinde değişimini inceleyen temel ve 
klinik bilimlerin tamamı ile İş birliği yapılma imkanı bulunmaktadır. Özellikle klinik 
bilimlerde ameliyat öncesi ve sonrası değişikliklerin rakamsallaştırılarak değerlendirilmesi, 
tedavi öncesi ve sonrası değişimlerin takibi ve nöropsikiyatrik çalışmalarda nicelik analizleri 
yaygın kullanım alını bulmaktadır. Elde edilen değerler rakamsal ve güvenilir olduğundan 
yapılan çalışmaların yayına kabul edilme ve atıf alma oranları yüksek olmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, stereoloji, 
beyin segmentasyonu ve parselasyonu, görüntü işleme 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: 32 GB RAM bellekli ve 4 çekirdekli i5 işlemciye sahip iMac bilgisayar, Cihazın 
Kullanım alanı: Radyolojik görüntü analizi. 
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İsmail Ak 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Dahili Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
drismailak@gmail.com 
 
Psikiyatri AbD 'nı Tanıtma 
 
Giriş ve amaç: Halen psikiyatri kliniğinde 1 profesör, 5 uzman ve 5 araştırma görevlisi 
(uzmanlık öğrencisi) ile hizmet vermekteyiz. Kliniğimiz Bayır mahallede (eski devlet 
hastanesi ek baraka binasında) 18 yataklı servisimiz bulunmaktadır. 5000 evlerde eski SGK 
binasının giriş katında da Toplum Ruh Sağlığı Birimi, şizofreni ve bipolar hastalara ayaktan 
günübirlik hizmet vermektedir.  Bir uzman polikliniği Şirinevler Hastanesi’nde bulunmakta, 
heyet hastalarına ve konsultasyonlara bakmaktadır. 3 poliklinik olarak ta Bayır 
Mahallesi’nde hizmet vermekteyiz. 
Psikiyatri kliniğinde tanıya yönelik cihaz yoktur.  Hastanede halen 4 psikolog bulunup 
değişik görevlerle birlikte klinik ve poliklinik hizmeti sunmaktadırlar. 
Klinikte eğitim faaliyetleri; 
Salı günleri 8.30 da vaka sunumu (araştırma görevlileri) 
Çarşamba 12.15-13.15 seminer (öğretim üyesi ve uzmanlar) 
Perşembe 8.30 literatür (araştırma görevlileri) 
Her gün 8-10 arasında klinik vizit (öğretim üyesi ve araştırma görevlileri) 
Her gün 10.00-12.00 poliklinik (öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi) 
Sonuç: Psikiyatri kliniği olarak araştırma çalışmalarında ortak çalışabiliriz. 
İş birliği alanları: Psikiyatri dışı branşların hastalarında görülen psikiyatri ile ilişkili durum 
ve hastalıkları içeren ortak çalışmalar yapılabilir. 
Anahtar kelimeler: Ruhsal hastalık, şizofreni, bipolar bozukluk, major depresyon, uyku 
bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, anksiyete, davranış bozuklukları 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Ali Güngör, Alper İNCESU 
Malzeme Bilimi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Karabük 
Üniversitesi 
agungor@karabuk.edu.tr 
 
Magnezyum Alaşımlarının Biyomedikal Uygulamaları 
 
Giriş ve amaç: Biyo-bozunabilir implant malzeme uygulaması ile ikinci bir cerrahi 
müdahaleye gerek kalmadan tek bir cerrahi müdahale ile doku tedavisinin 
gerçekleştirilmesi. 
Sonuç: Tedavi süreci içerisinde hastanın ikinci bir cerrahi operasyona gerek duymaması, 
Doku ile uyumlu uygulanabilir malzemelerin geliştirilmesi, bu alanda yerli üretim ile 
ithalatın azaltılması ve önüne geçilmesi ile ekonomiye katkı sağlanması. 
İş birliği alanları: İmplant malzeme türünün belirlenmesi ve doku testleri. 
Anahtar kelimeler: Biyo-bozunabilir, biyo-uyumluluk, implant, magnezyum, tıbbi malzeme 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: SEM, Cihazın Kullanım alanı: Malzeme karakterizasyonu. 
Cihazın adı: XRD, Cihazın Kullanım alanı: Malzeme faz analizi. 
Cihazın adı: Çekme Test Cihazı, Cihazın Kullanım alanı: Malzemelerin mekanik özelliklerinin 
belirlenmesi. 
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Anday Duru 
Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Karabük 
Üniversitesi 
andayduru@karabuk.edu.tr 
 
Alzheimer ve Epilepsi Hastalarına Yönelik Kapalı Alan Konumlandırma Sistemleri 
 
Giriş ve amaç: Alzheimer ve epilepsi nörolojik rahatsızlıkları yaşlı nüfusun da artmasıyla 
birlikte bütün dünyada artış göstermektedir. İki tip rahatsızlık için de tam bir tedavi 
bulunmamaktadır, yalnızca semptomlar yavaşlatılmaktadır. Alzheimer vakalarında bilinçsiz 
gezinmeler, halüsinasyonlar, kayıp vakaları, düşmeler gözlenmektedir. Diğer yandan epilepsi 
nöbetlerinin ne zaman ortaya çıkacağı belirsizdir. Konumlandırma sistemi yardımıyla 
bahsedilen veya ihtiyaç duyulan hastalara acil durumlarda yardım sağlanabilir. Düşme, 
bayılma, fizyolojik veriler, hastanın nerede olduğu gibi bilgiler elektronik bir sistem 
vasıtasıyla gözlemlenebilir. Açık alanlarda GPS sistemi yeterli hassaslıkta takip çözümü 
sunarken, kapalı alanda bu durum farklıdır. GPS sinyalleri bina içi konumlandırmada 
yetersiz kalmaktadır. Hastalar vakitlerinin büyük kısmını kapalı ortamlarda 
geçirdiklerinden, kapalı alan konumlandırma teknolojilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Sonuç: Sistem hataları mühendislik yaklaşımlarıyla azaltılabilir. Ayrıca, hastalıklar ve 
semptomları bilen kişiler, doktorlar tarafından sistemin geliştirilmesine yönelik çözümler 
sunulabilir. Aynı şekilde bahsedilen Böylelikle en ideal veriler üzerinden tasarlanan sistem 
tam olarak hasta-doktor ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirilebilir ve ürünler 
tasarlanarak pazara sunulabilir. 
İş birliği alanları: Bu teknoloji konumlandırma alanında yeni kullanıldığından hassasiyeti 
arttırmak açısından algoritma önerileri, sensörden kaynaklanan hataları azaltma önerileri, 
tıpta konumlandırma sistemlerine farklı yaklaşımlar, benzer sensör ağları hastalar açısından 
nerelerde ihtiyaç duyulabilir, hangi fizyolojik veriler bizim için daha önemli, bu ve benzer 
sensörler hastanın güvenli taşıyabileceği şekilde nasıl yerleştirilebilir gibi sorular ve 
sorunların cevapları İş birliği  çerçevesinde çözümlenebilir. 
Anahtar kelimeler: Tıbbi coğrafi bilgi sistemleri, sinyal işleme, UWB, kablosuz iletişim, 
sensör ağları 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: UWB sensörler gönderici/alıcı, Cihazın Kullanım alanı: Konumlandırma 
amacıyla kullanılır. 
Cihazın adı: Mikroişlemci, Cihazın Kullanım alanı: Verilerin işlenmesi amacıyla kullanılır. 
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Serkan Öner 
Radyoloji, Dahili Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
serkanoner@karabuk.edu.tr 
 
Radyoloji Yöntemleri Tanıtımı Kapasitesi ve İleri Uygulamalar 
 
Giriş ve amaç: Radyolojik yöntemlerle elde edilen verilerin kantitatif olarak ortaya 
konması. 
Sonuç: Görüntü işleme yöntemleriyle çeşitli organ ve yapıların volüm hesaplanması, 3 
boyutlu görüntü modelleri oluşturulması, hastalıkların tanısında radyolojik yöntemlerin 
kullanılması. 
İş birliği alanları: Anatomi, radyolojiyi kullanan tüm klinik bilimler. 
Anahtar kelimeler: CT görüntüleme, MRG, ultrasonografi 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Ultrasound, Cihazın Kullanım alanı: Hastalıkların tanısı. 
Cihazın adı: Tomografi, Cihazın Kullanım alanı: Hastalıkların tanısı. 
Cihazın adı: MRG , Cihazın Kullanım alanı: Hastalıkların tanısı. 
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Ahmet Taylan Çebi 
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Klinik Bilimler, Diş Hekimliği Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
ahmettaylancebi@karabuk.edu.tr 
 
Obstrüktif Uyku Apnesi ve Temporomandibular Bozukluk Tedavilerinde Konservatif 
Yaklaşımda Multidisipliner Planlama 
 
Giriş ve amaç: Obstrüktif uyku apnesi (OSAS) uyku sırasında tekrarlayan üst solunum 
yolundaki daralmalar veya tıkanmalar nedeniyle soluk almada kesilmelerle kendini gösteren 
bir hastalıktır. Tekrarlayan soluk kesilmeleri uykunun devamlılığını bozar, derin ve 
dinlendirici bir uyku uyunmasını engelleyerek gündüzleri aşırı uykululuğa neden olur. 
Obstrüktif uyku-apne sendromunun tedavisi hastalığın şiddeti ve diğer birçok faktör göz 
önünde bulundurularak yapılmaktadır. Ana tedavi yöntemleri ise ağız içi apareyler, cerrahi 
tedavi ve Devamlı Pozitif Havayolu Basınc (CPAP) tedavisidir. Temporomandibular eklem 
kondil-disk kompleksindeki düzensizlikler; eklemin rahat hareketine engel olan ve geçici 
yakalama hissi, klik, poping (ani bir ses) ve kilitlenmeye sebep olan kondil ve disk 
arasındaki normal anatomik yapıdaki bozukluktur. Genel nüfusun %30-50’sinde 
temporomandibular eklem kliği ve ağrısı bulunur. Tedavide etiyolojik ve patojenik 
faktörlerin düzeltilmesi, hastalık semptomlarının giderilmesi, eklem mobilitesinin yeniden 
sağlanması ve postural iyileşme amaçlanmalıdır. Tedavide; konservatif/koruyucu tedaviler, 
girişimsel tedavilerden önce uygulanmalıdır. Oklüzal tedavi, fizik tedavi ve hatta psikiyatrik 
disiplinlerin hepsi etkin bir tedavi sağlayabilir ve tedavi multidisipliner olmalıdır. 
Bu çalışmada; hafif ve orta seviyede Obstrüktif uyku apnesi ve temporomandibular eklem 
rahatsızlığı bulunan hastalarda tek oral aparey tasarımı ile tedavi planlaması amaçlanmıştır. 
Sonuç: İş birliği neticesinde şehrimizde bu apareyin yapımına başlanacak ve hastalara 
cerrahisiz tedavi sunulacaktır. 
İş birliği alanları: Malzeme mühendisliği, tıp mühendisliği, tıbbi radyoloji, kulak-burun-
boğaz hastalıkları ve cerrahisi, bilgisayar mühendisliği. 
Anahtar kelimeler: obstrüktif uyku apnesi, oral aparey, temporomandibular rahatsızlık, 
klik sesi, uyku, horlama 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Fizyodispanser, Cihazın Kullanım alanı: Kemik cerrahileri. 
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Ahmet Canan Karakaş 
Din Psikolojisi, Felsefe ve Din Bilimleri, İlahiyat Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
ahmetcanankarakas@karabuk.edu.tr 
 
Sabrın Öfke ve Öfke İfade Tarzlarına Etkisi 
 
Giriş ve amaç: Öfke, bireyin istek, ihtiyaç ve planlarının engellenmesi ve haksızlıklara 
uğraması karşısında, kendini olumlu yollardan ifade edememesi sonucunda yaşadığı duygu 
durumudur. Sabır, lügat yönünden, “sıkıntıda tutmak, alıkoymak” anlamına gelen, şümulü 
geniş bir kelimedir. Arap dilinde bu genel ve aslî anlam ile kullanıldığı ibare ve tabirleri lügat 
kitapları sıralıyorlar. İşte bu anlamdan alınarak yaşayışımız esnasında, kendimize hâkim 
olduğumuz, dişimizi sıkıp katlandığımız birçok konu ve olay karşısındaki rûhî direnme ve 
dayanmamıza da “sabır” adı verilmiştir. Ebû Muhammed Cerîrî’ye göre sabır, kalp sükûn 
içinde bulunduğu halde nimetle mihnet arasında fark görmemektir (Kuşeyrî, 2003, s:268). 
Bu çalışmanın amacı dini ve insani bir fazilet olan sabrın öfke duygusuna öfke ve kontrolüne 
etkilerini araştırmaktır. 
Sonuç: Araştırmanın neticesinde sabırla öfke ve öfke ifade tarzları arasında istatiksel olarak 
anlamlı negatif ilişki gözlenmiştir. Sabır arttıkça sürekli öfke azalmış, buna mukabil öfke 
kontrolü artmıştır. Bu durumda sabırlı bireylerin öfke kontrol becerileri gelişmiştir 
denilebilir. Sabır duygusu sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarının %16,3’nü açıklamaktadır. 
“Oruç sabrın yarısıdır” hadisince düzenli nafile oruçlar sabrı geliştirebilir ve öfkeyi 
azaltabilir. 
İş birliği alanları: Psikoloji-Psikiyatri. 
Anahtar kelimeler: Sabır, öfke, sürekli öfke, öfke kontrolü, oruç 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Mehmet Kara 
Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Karabük 
Üniversitesi 
mehmetkara@karabuk.edu.tr 
 
DNA Hasarının Tespitinde Comet Assay Yöntemi 
 
Giriş ve amaç: Comet assay yöntemi biyolojik, kimyasal, toksik vb. birçok olumsuz etki 
altında kalan DNA hasarının tespiti ve bu hasarın derecesinin tespit edilmesine imkan 
tanıyan çok yönlü, pratik ve güçlü bir tekniktir. Bu teknik ilaç sektörü başta olmak üzere 
klinik araştırmalarda ve ekolojik toksik bileşiklerin değerlendirilmesinde araştırmacılara 
önemli bilgiler vermektedir. Geliştirilen yeni kimyasalların ilaç potansiyellerinin hücre 
düzeyinde incelenmesi bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 
bünyesinde Tıbbi Biyoloji AbD araştırma laboratuvarında bu testin gerekli alt yapısı 
hazırlanmış ve çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi için tamamen yerli imkanlarla yine 
üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından geliştirilen yazılım sayesinde bilgisayar destekli 
analiz edilebilmektedir. Tıbbi Biyokimya uzmanı olarak çalışmanın laboratuvar aşamalarına 
aktif olarak katkı sağlayarak tekniğin laboratuvarımız koşullarına adaptasyonu 
gerçekleştirilmiştir. 
Sonuç: Disiplin biriminin çalışmasına bağlı olarak insan üzerindeki etkilerinin DNA 
üzerindeki genotoksik etkilerinin hücre düzeyinde izlenmesi, birçok kimyasalın vücut 
üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi açısından son derece kritik ve değerli veriler 
sağlayacağı ve yeni çalışmalara yön vereceği konusunda umut vaat eden bir teknik olarak 
farklı disiplin birimleriyle çalışma imkânı sunmaktadır 
İş birliği alanları: Kimya, eczacılık, genetik, çevre mühendisliği, ziraat mühendisliği, tıbbi 
onkoloji. 
Anahtar kelimeler: DNA, elektroforez, floresan mikroskop, lenfosit, comet, apoptoz 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: ELISA, Cihazın Kullanım alanı: Sitokinler, hormon, enzim, vb. kantitatif analizi. 
Cihazın adı: Elektroforez, Cihazın Kullanım alanı: Protein analizi. 
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Hatice Evlen 
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Teknoloji Fakültesi, 
Karabük Üniversitesi 
hakgul@karabuk.edu.tr 
 
Kemik Protezi Üretimi İçin Üç Boyutlu Biyo Yazıcı Tasarımı ve Prototip Üretimi 
 
Giriş ve amaç: Katkılı üretim, hızlı prototipleme ya da üç boyutlu yazıcı teknolojisi, birçok 
farklı malzemeyi ve teknolojiyi kullanarak üç boyutlu modeli katmanlara ayırıp bu 
katmanları üst üste yığarak, tasarlanan modeli somut, elle tutulabilen bir ürün olarak ortaya 
çıkarma tekniğidir. Günümüzde, tıp dünyasında birçok hastalığın tanısında, tedavi sürecinde 
ve gerektiğinde cerrahi operasyonlarda iki ve daha çok boyutlu görüntüleme metotlarından 
yararlanılır. Son yıllarda ise bu görüntüleme metotlarından alınan veriler arayüz 
programlarına aktarılmakta, üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle birleştirilerek yapay organ ve 
protez yapımında kullanılabilmektedir. Gerçekleştirilen sunumda bu alanda yapılan 
çalışmalardan ve proje ekibimizin bu alanda halihazırda yapmış olduğu ve yapmayı 
planladığı çalışmalardan bahsedilecektir. 
Sonuç: Çalışmanın neticesinde elde edilecek veriler ışığında çalışmada kullanılan yazıcının 
ve biyo-kompozitlerin protez kemik ve kıkırdak üretiminde kullanılabilirliği sağlanmış 
olunacaktır. 
İş birliği alanları: Gerçekleştirilen çalışmada biyo-kompozitlerin reçetelerinin 
hazırlanmasında ve hücre yükleme işlemlerinde disiplinler arası bir çalışma yürütülmesi 
planlanmaktadır. Bu bağlamda üniversitemiz tıp fakültesi laboratuarlarından faydalanılması 
planlanmaktadır. Ayrıca çalışmaların tıbbi açıdan değerlendirilerek bilimsel makaleye 
dönüştürülmesinde tıp fakültesi öğretim üyeleri ile İş birliği yapılması planlanmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Biyo-kompozit, 3b yazıcı, SEM analizi, protez 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: 3b yazıcı, Cihazın Kullanım alanı: Üç boyutlu tıbbi, seramik ve plastik parça 
basımında kullanılır. 
Cihazın adı: Hidro şekillendirme kalıp sistemi, Cihazın Kullanım alanı: Metalik sac 
malzemelerin şekillendirilmesi. 
Cihazın adı: Kübik karıştırma cihazı, Cihazın Kullanım alanı: toz malzemelerin kompozit 
yapım ve karıştırma çalışmalarında. 
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Nermin Demirkol 
Seramik, Cam ve Çinicilik, Değirmendere Ali Özbay MYO, Kocaeli Üniversitesi 
nermin.demirkol@kocaeli.edu.tr 
 
Sentetik ve Doğal Kaynaklı Biyoseramik Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu 
 
Giriş ve amaç: Hidroksiapatit malzemeler biyoseramik malzeme üretiminde yaygın olarak 
tercih edilmektedir. Fakat mekanik özellikleri yük taşıyıcı bölgeler için uygun olmadığından 
seramik, polimer gibi malzemeler takviye edilerek kompozit hala getirilerek 
kullanılmaktadır. Çalışmalarımda özellikle ortopedik amaçlı uygulamalar için sentetik ve 
doğal kaynaklı biyoseramik kompozitler kullanılmaktadır. Toz metalurjisi yöntemiyle 
kompozit malzeme üretimi gerçekleştirilmektedir. 
Sonuç: İş birliği neticesinde Yeni ortopedik amaçlı implant malzemeler, biyomürekkepler 
biyomedikal uygulamalarda kullanılır hale getirilebilir. 
İş birliği alanları: Ürettiğim biyoseramik kompozitler kullanılarak sizlerle ortak 
biyomürekkep çalışması yapılabilir, daha önce Kocaeli Üniversitesinde benzer bir çalışmada 
bulunmuştum. Biyoseramik kompozitlerim ortopedik uygulamalarda kullanılır hale 
getirilebilir. 
Anahtar kelimeler: Biyoseramik, hidroksiapatit, kompozit, biyoaktivite, mekanik testler, 
mikroyapı 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: SEM, Cihazın Kullanım alanı: Mikroyapı analizleri. 
Cihazın adı: Mikrohardness cihazı, Cihazın Kullanım alanı: Mekanik Test-Sertlik Ölçümü. 
Cihazın adı: Basma Testi Cihazı, Cihazın Kullanım alanı: Basma testi-mekanik test 
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Malik Abacı 
Plastik Cerrahi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
malikabacimd@gmail.com 
 
Plastik Cerrahide Akademik Çalışmalar 
 
Giriş ve amaç: Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’ nin tanıtımı, klinikte yapılan uygulamalar ve bu 
uygulamalar ışığında yapılabilecek araştırmalar hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. 
Sonuç: Klinik uygulamalarımız konusunda verilecek bilgilerle multidisipliner çalışmalara 
destek olmak ve diğer disiplinler ile etkin iletişim kurmak hedeflenmiştir. 
İş birliği alanları: Tüm cerrahi, dahili ve temel tıp bilimleri ile birlikte mühendislik 
fakülteleri, ağız, çene ve diş cerrahisi, ortodonti, teknokent, deney hayvanları laboratuvarı, 
veteriner fakültesi. 
Anahtar kelimeler: Karabük Üniversitesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği 
______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Emrah Irmak 
Biyomedikal Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Karabük 
Üniversitesi 
emrahirmak@karabuk.edu.tr 
 
Tıbbi Görüntü Çakıştırma 
 
Giriş ve amaç: Görüntü çakıştırma, özellikle tıbbi görüntü analizi gibi pek çok görüntü 
işleme uygulamalarında temel bir adım olmuştur. Biyomedikal görüntü çakıştırma ise tıbbi 
görüntüleme işlemlerindeki 1980'lerden bu yana giderek artan kullanımı sayesinde tek 
başına bir disiplin haline gelmiştir. İçerdikleri ortak nokta veya bölgelerin kolayca 
ilişkilendirilebilmesi amacıyla sayısal görüntülerin uzaysal olarak hizalanması işlemine 
görüntü çakıştırma denir. 
Sonuç: Bu çalışmada hastadan alınan beyin MR görüntülerinin üç boyutlu olarak üst üste 
çakıştıracak algoritmalardan bahsedilecektir. Oluşturulacak bir uygulama beyin tümörünün 
artan, azalan ve değişmeyen kısımları üç boyutlu ve sadece görsel olarak değil miktar olarak 
daha net bir şekilde gösterilebilecektir. Bu şekilde hata payı oldukça azaltılmış olmakla 
beraber tedavinin seyri konusunda daha kesin bilgiler elde edilebilecektir. 
İş birliği alanları: Ayrıca radyoloji uzmanlarından ve doktorlardan alınan bu görüntüler 
üzerinde beyin tümörünün artan, azalan ve değişmeyen kısımlarının rapor edilmesi 
istenmektedir. Klasik yöntemde radyoloji uzmanları ve doktorlar alınan bu görüntüleri ayrı 
ayrı incelemekte, beyin tümörünün artan, azalan ve değişmeyen kısımlarını sadece görsel 
olarak karar vermektedir. Böyle bir analizde hata payının çok olması kaçınılmazdır. 
Anahtar kelimeler: Görüntü işleme, görüntü çakıştırma, optimizasyon, benzerlik ölçümü, 
transformasyon 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Sakine Uğurlu Karaağaç 
Çevre Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
sakineugurlu@karabuk.edu.tr 
 
Çevre Mühendisliğinde Biyosensörlerin Kullanımı 
 
Giriş ve amaç: Çevre toksikolojisinin amacı, çevre ortamlarında bulunan kimyasalların bazı 
organizmalarda oluşturduğu zararı, organizmaların nasıl etkilendiğini ve bunun tüm alıcı 
çevredeki etkilerini tespit etmek ve izlemektir. Çevre kirliliği oluşturan kimyasalları tespit 
etmek için değişik yöntemler kullanılmakta ve bu yöntemlerin uygulanması uzun zaman 
almaktadır. Çevrede kirliliğe neden olan kimyasalların tespiti ve aynı zamanda canlılardaki 
etkisini belirleyebilmek için hızlı ve güvenilir test yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Son 
yıllarda yapılan çalışmalar, biyosensörlerin bu amaç için uygun olduğunu göstermektedir. Bu 
çalışmada amaç, kirli ortamlarda (toprak, su) bulunan kimyasalları tespit edebilecek çoklu 
dedektörleri oluşturmak ve bunların canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini belirleyebilecek 
bir sistemi oluşturmaktır. 
Sonuç: Çevre kirliliğinin tespitinde ve canlı organizmalar üzerindeki etkileri izleyebilecek 
biyosensörlerin geliştirilmesi ve kullanımını sağlamak. 
İş birliği alanları: Biyosensörlerin geliştirilmesi, makine mühendisliği, biyokimya, 
biyoreaktör bilimi, fizik, kimya, elektrokimya, elektronik ve bilgisayar mühendisliği gibi çok 
disiplinli bir iş birliği ile mümkündür. 
Anahtar kelimeler: Biyosensörler, biyoalgılama malzemeleri, biyolojik etken maddeler, 
kimyasal etken maddeler, çevre kirliliği, transducer 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Mikroaplikatör, Cihazın Kullanım alanı: Toksikolojik çalışmalar. 
Cihazın adı: UV-VIS Spektrofotometre, Cihazın Kullanım alanı: Biyokimyasal çalışmalar. 
Cihazın adı: Santrifüj cihazı, Cihazın Kullanım alanı: Biyokimyasal çalışmalar. 
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Kalp ve Damar Cerrahisi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
ufuktkkorkmaz@karabuk.edu.tr 
 
Kalp Cerrahisi ve Monitörizasyon 
 
Giriş ve amaç: Kalp cerrahisi sırasında hastanın kan basıncı, nabız, vücut ısısı, solunum 
sayısı, kalp ritmi, kapiller oksijen saturasyonu anlık olarak takip edilebilmektedir. Kan 
basıncının anlık takibi için arter içine bir kanül yerleştirilmekte ve buna bağlı sensörler ile 
anlık kan basıncı izlenebilmektedir. Bu damar içindeki kanül aracılığı ile eş zamanlı olarak 
bazı sık takip gereken kan parametrelerinin anlık takip edilebilmesinin çok faydalı olacağını 
düşünüyoruz. Örneğin kalp cerrahisi sırasında ve sonrasındaki dönemde ACT (aktive 
edilmiş pıhtılaşma zamanı) olarak isimlendirilen parametrenin ve arter kan gazlarının 
yaklaşık 30 dakika ara ile takibi gerekmektedir. Bu takip için hastadan her seferinde ayrı 
ayrı kan alınmaktadır. Bu tekrarlayan girişimler hem hasta riskini arttırmakta, hastanın 
konforunu azaltmaktadır. Ayrıca iş gücü ve zaman kaybını ortaya çıkarmaktadır. 
Sonuç: Arter içine eklenecek yeni sensörler ve monitöre eklenecek yeni yazılım ile hastanın 
daha az riske edilmesi ve konforunun sağlanarak takip edilmesi, anlık takip ile hastanın 
yoğun bakım süreci ve hastanede toplam yatış süresinin kısaltılması amaçlanmaktadır. 
İş birliği alanları: Mühendislik alanındaki akademisyenler ile ortak çalışmalar ile gerekli 
ekipmanın üretilebileceğini düşünüyoruz. 
Anahtar kelimeler: Kalp Cerrahisi, monitörizasyon, aktive edilmiş pıhtılaşma zamanı, arter 
kan gazları 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Doppler USG, Cihazın Kullanım alanı: Damar açıklığını görmek için. 
Cihazın adı: Kalp-akciğer pompası, Cihazın Kullanım alanı: Kalp ameliyatında kalp ve akciğer 
yerine geçerek dolaşımı ve solunumu sağlar. 
Cihazın adı: Kardiyak Monitör, Cihazın Kullanım alanı: Hastanın hayati fonksiyonlarının 
takibi. 
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Tıp Bilişimi ve Biyoistatistik, Temel Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
seyitalikayis@karabuk.edu.tr 
 
İstatistiksel Analiz Metotları 
 
Giriş ve amaç: Anabilim dalımızda gerçekleştirilen istatistiksel analizler: Parametre 
tahmini, Z-test, t-test, eşleştirilmiş t-test, ANOVA (ve bu analizlere karşılık gelen non-
parametrik analizler/testler), kovaryans analizleri, ki-kare testi, parametrik ve parametrik 
olmayan korelasyon analizleri, regresyon, lojistik regresyon ve ROC analizleri. Çok 
değişkenli istatistiksel analizlerden: kanonik korelasyon ve regresyon, temel bileşenler ve 
temel koordinatlar analizleri, MANOVA. Şekiller ile ilgili olarak geometrik-morfometrik 
analizler. Moleküler verilerin istatistiksel analizleri özel ilgi alanım. Lisans üstü 
çalışmalarımı gen haritalama için istatistiksel model geliştirme konusunda yaptım ve bu 
konularda birikimim oldu. Bu birikimler ile ko-dominant markörler kullanarak bağlantı ve 
bağlantı dengesizliği analizleri yoluyla ile ilgi duyulan özelliklerin kromozom üzerindeki 
yerlerinin tespiti (polimorfizm çalışmaları), SNP’ler kullanarak tüm genom assosiyasyon 
analizleri gerçekleştirildi. RT-PCR ve array’ler kullanarak gen ekspresyonu ve miRNA 
analizleri çalışmalarımız oldu. Farklı dokulardan elde edilmiş kök hücreler üzerinde RT-PCR 
yoluyla RNA ve miRNA gen ekspresyonu çalışmalarımız oldu. Hücre kültürü uygulamaları 
sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analizleri konusunda çalışmalarımız oldu. Son 
zamanlarda güncel bir konu olan mikrobiyata çalışmalarına başlandı. 
Sonuç: Araştırma yapan arkadaşlarımıza bu alanlarda verebileceğimiz desteklerin ve 
katkıların bilimsel çalışmalarının kalitesini ve nitelikli dergilerde yayınlanabilirliğini 
artıracaktır. 
İş birliği alanları: Çalışmaya yeni başlayacak olan araştırmacılar çalışmalarının 
planlanması esnasında ve elde ettikleri verilerin istatistiksel analizleri aşamasında anabilim 
dalımızdan destek alabilirler.   
Anahtar kelimeler: Biyoçeşitlilik, gen ekspresyonu analizleri, geometrik-morfometrik, 
İstatistiksel analizler, polimorfizm çalışmaları 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Bilgisayar, Cihazın Kullanım alanı: Biyoistatistik analizler. 
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Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarında Retina Sinir Lifi Değerlendirilmesi 
 
Giriş ve amaç: Gürültüye bağlı işitme kayıpları meslek hastalığı grubunda 
değerlendirilebilir. Bu grup kişilerde retina sinir liflerinin etkilenip etkilenmediğinin 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Sonuç: Gürültüye bağlı işitme kayıplarında bazı retina alanlarında sinir lifi harabiyeti 
görüldü. 
İş Birliği Alanları: Göz ve kulak burun boğaz hastalıkları. 
Anahtar Kelimeler: Retina, sinir lifi, gürültü, işitme kaybı, makale 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın Adı: OCT (Optik Coherens Tomografi), Cihazın Kullanım Alanı: Retina, glokom 
hastalıkları tanı ve takibi. 
Cihazın Adı: Speküler Mikroskopi, Cihazın Kullanım Alanı: Korneayı etkileyen hastalıklar. 
Cihazın Adı: Fakoemülsifikasyon cihazı, Cihazın Kullanım Alanı: Katarakt cerrahisi. 
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Nihat Yılmaz 
Kulak Burun Boğaz, Cerrahi Bilimler, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
doktorkulak@outlook.com 
 
Paranazal Sinus Anatomisinin Kadavra Diseksiyonu ile Ortaya Konması 
 
Giriş ve amaç: Paranazal anatominin öğrenebilir ve eğitilebilir şekilde gösterilmesi. 
Sonuç: Daha iyi bir eğitim ve öğretim. 
İş birliği alanları: Anatomi AbD, KBB AbD, Radyoloji AbD. 
Anahtar kelimeler: Paranazal sinüs, endoskopi, FESS, anatomi, sinüzit 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Paranazal (bilgisayarlı tomografi), Cihazın Kullanım alanı: Sinuzit. 
Cihazın adı: Odyometri, VHIT, Kalorik test, Cihazın Kullanım alanı: Duyma ve denge. 
Cihazın adı: Vemp, Cihazın Kullanım alanı: Denge sistemi. 
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Ammar Alshemary 
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Nano Bioceramics Coatings for Orthopaedic Implants 
 
Giriş ve amaç: This study focuses on the use of nano-bioceramics with clinical applications, 
in the form of coatings, aimed at extending their applications and achieving improvements 
in the performance and reliability of existing biomedical implants. It discusses the 
improvement of bioactivity, blood compatibility, or wear- and corrosion-resistance of 
existing clinical implants by using various surface modification technologies. The success of 
the bioactive ceramic depends on their ability to induce bone regeneration and bone 
ingrowth at the tissue/implant interface without an intermediate fibrous tissue layer in the 
fixation of joint prostheses and dental implants. Furthermore, preventing the release of 
metal ions and reducing the release of wear debris in the articulation of artificial joints. 
Sonuç: We expect to obtain novel nano-bioceramics materials encouraging bone growth and 
establish a strong connection between bone and implants. 
İş birliği alanları: Orthopedia. 
Anahtar kelimeler: Nano-bioceramics, thermal spray, coating, medical implants (Ti alloys) 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Eyüp Altınöz 
Tıbbi Biyokimya, Temel Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
eyupaltinoz@karabuk.edu.tr 
 
Oksidatif Stres ve Ölçüm Yöntemleri 
 
Giriş ve amaç: Oksidatif stres kanser başta olmak üzere birçok dokuda hasar oluşturan bir 
durumdur. Vücuttaki oksidan/antioksidan dengenin oksidanlar lehine bozulması sonucu 
ortaya çıkar. Vücudumuzda bu oksidan saldırılara karşı savunma amaçlı enzimatik (SOD, 
CAT, GPx gibi) ve enzimatik olmayan (GSH gibi) sistemler mevcuttur. Tıbbi Biyokimya 
anabilim dalına gönderilecek kan ve doku numunelerinde, oksidan ve antioksidan 
parametreler ölçülerek dokulardaki hasar düzeyini biyokimyasal olarak açığa 
çıkarılmaktadır. 
Sonuç: İş birliği neticesinde ortaya çıkan sonuçların iyi dergilerde yayınlanması çok daha 
kolay olacaktır. 
İş birliği alanları: Çalıştığımız bu yöntemlerin bulgularını güçlendirmek amacıyla 
dokuların histopatolojik olarak incelenmesi önemlidir. Ayrıca Tıbbi Biyoloji ve Genetik 
Anabilim dalının çalışmış olduğumuz antioksidan enzimlerin gen ekspresyon düzeylerine 
bakmaları ve Western blot yöntemlerini kullanarak bizim sonuçlarımızı desteklemeleri 
çalışmanın kalitesini artıracaktır. 
Anahtar kelimeler: Oksidatif stres, antioksidan, spektrofotometre, MDA, GSH, ELISA 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Spektrofotometre, Cihazın Kullanım alanı: Fotometrik ölçüm. 
Cihazın adı: ELISA, Cihazın Kullanım alanı: ELISA yöntemi ile çalışılan parametreler. 
Cihazın adı: Homojenizatör, Cihazın Kullanım alanı: Doku homojenizasyonu. 
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Özlem Cesur Günay 
Tıbbi Biyoloji, Temel Tıp Bilimleri, Tıp Fakültesi, Karabük Üniversitesi 
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Primer Hücre Kültürü ve Hücre Hatlarının Kullanılması 

Giriş ve amaç: Hücre kültürü, hücrelerin organizmadan ayrıştırılarak çalışılmasına olanak 
sağlayan bir yöntemdir. Bu metot ile, bitki ve hayvan dokularından izole edilen hücreler 
kontrollü olarak ve yapay ortamlarda yetiştirilirler. Hücreler, dokulardan enzimatik veya 
mekanik olarak ayrıştırılabilirler. Genellikle üç tip hücre kültür yöntemi vardır. Bunlar; 
primer ve sekonder hücre kültürü ve hücre hatlarının kullanılmasıdır. Primer hücre 
kültüründe, direkt olarak dokudan izole edilen hücreler kültür şartları altında yetiştirilerek 
deneysel amaçlarla kullanılabilirler. Hücre hatları ise, tek bir hücreden köken almış olup, 
genetik kompozisyonu uniformdur. Bu hücreler kullanılarak birçok metot çalışılabilir: 
Western blotting, immunofloresans teknikler, protein-protein ilişkileri, qPCR vb. 
Sonuç: Hücre kültürü pek çok maddenin kimyasal özelliklerini çalışmak adına ilk 
başvurulan tekniklerden birisidir. Etik kurula gerek olmaması ve pek çok hücre hattının da 
elde edilebilir olması nedeni ile araştırmacılar için caziptir. 
İşbirliği alanları: Cerrahi bilimler, dahili bilimler ve fen fakültesinin ilgili bilim dalları ile 
ortaklıklar yapılabilir. 
Anahtar kelimeler: Primer hücre kültürü, hücre hatları, immunofloresans teknikler, 
western blotting, qPCR, sitotoksisite 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler: 

Cihazın adı: Biyogüvenlik kabini, Cihazın Kullanım alanı: Sitotoksisite ve genotoksisite 
çalışmalarında steril ortam koşullarının sağlanması için kullanılır. 
Cihazın adı: C02 inkübatörü, Cihazın Kullanım alanı: stabil sıcaklık, nem ve C02 derecelerine 
sahiptir ve hücrelerin inkübasyonu için kullanılır. 
Cihazın adı: SDS-PAGE ve Western blotting tankları ve güç kaynağı, Cihazın Kullanım alanı: 
Hücrelerden ayrıştırılan proteinlerin jel ortamında yürütülmesi, analizi ve membranlara 
aktarılarak antikorlar ile işaretleyerek görüntülenmeye hazır hale getirilmesinde kullanılır. 
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Vasküler Endotel Duyarlı İntravasküler Trombektomi Kateteri 
 
Giriş ve amaç: Sigara kullanımı sağlıksız diyet ve sedanter yaşamdaki artış ile günümüzde 
periferik damar hastalıkları özellikle arteriyel oklüzyonların (tıkanıklıklar) görülme sıklığı 
ve buna bağlı uzuv kayıpları (ampütasyon) dramatik olarak artmaktadır. Bu hastalıkların 
tedavisinde açık cerrahi ve greftlemeye alternatif olarak girişimsel işlemler hızla 
gelişmektedir ancak hala tam tıkanık damarlarda tıkanıklığı geçmekte ve damar açıklığının 
sağlanmasında zorluklar bulunmakta ve kullanılan teknikler ile endotel ve vasküler hasar ile 
ekstravazasyon (damar dışına sızma) gerçekleşmekte bu durumda hasta zarar görmekte ve 
sonuçta tedavi edilemediğinden uzuv kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle vasküler endotel 
duyarlı trombektomi kateterleri girişimsel işlemlerin yapılmasında yeni bir çığır açacaktır. 
Vasküler endotel elektrik yükü ve/veya endotel salgılarını tanıyabilen sensörler aracılığı ile 
yapılabileceği düşünülmektedir. 
Sonuç: Birlikte yapılacak çalışma ile vasküler endoteli tanıyan trombektomi katateri 
üretilebilirse açık cerrahi ve onun olumlu sonuçları olmadan girişimsel yöntemler ile damar 
hastalıkları hasta konforu da korunarak tedavi edilebilir hale gelecek ve belki de koroner 
damarlarda da kullanılabilir olacak ve açık kalp cerrahisi ihtimalide azaltılabilecektir 
İş birliği alanları: Mühendislik bilimleri, nanoteknoloji kullanan ve üreten bilimler. 
Anahtar kelimeler: Vasküler endotel arteriyel oklüzyon, girişimsel işlem, arteriyel 
oklüzyon kateteri 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: El doppleri, Cihazın Kullanım alanı: Vasküler açıklığı ve arteriyel nabzı kontrol 
etmekte. 
Cihazın adı: Kalp akciğer pompası, Cihazın Kullanım alanı: Kalp ameliyatları. 
Cihazın adı: İnvaziv girişim kataterleri, Cihazın Kullanım alanı: Açık ameliyatı yapmadan 
damar açıklığının sağlanması. 
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Hastane İçi Navigasyon Uygulaması 

Giriş ve Amaç:  Hastaların, ziyaretçilerin ve hastane personelinin hastane binası içerisinde 

gidecekleri yere kolayca ulaşmasını ve takibini sağlamak. Bunun yanında hastane içerisinde 

kullanılan yer değiştirmesi söz konusu olabilecek cihazların takibini yapmak. Hastane 

içerisinde hastaların ilgili polikliniklere, laboratuvarlara veya kafeterya, bekleme salonu, 

giriş-çıkış gibi alanlara yönlendirilmesi sağlanabilir. Hastaların gitmek istedikleri yerlere 

kolaylıkla ulaşamaması gibi sorunlar ortadan kalkacaktır. Hastaların bina içerisinde ziyaret 

ettikleri yerlerin tespiti, hastane içerisinde geçirdikleri sürelerin belirlenmesi gibi birçok 

ham veri elde edilebilir. Doktorların ve diğer hastane personellerinin hastane içerisinde o 

anda bulundukları yerler, ziyaret ettikleri hasta odaları, herhangi bir hastanın hangi 

doktorlar veya hemşireler tarafından takibinin ve kontrollerinin yapıldığı tarih ve saat 

bilgisi ile otomatik olarak sisteme kayıt edilebilir. Yine tıbbi cihazların takibi, sınırlı sayıda 

bulunan sıkça bina içerisinde yer değişikliği yapılan cihazların en son bulundukları yerin 

hızlı bir şekilde tespiti sağlanabilir. Bu ve benzeri işlemler için RFID, Ultrasound, Beacon, 

WiFi gibi teklonojiler kullanılabilir. 

Sonuç: Hastaların gitmek istedikleri yerlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlanacak. Hastane 

personelinin takibi ve konumsal verinin işlenmesi ile geliştirilebilecek olan yazılımlar 

sayesinde bilgiye daha kolay erişmesi ve daha hızlı bir şekilde yeni bilgi girişi sağlama 

imkânı ortaya çıkacak. Hastane içerisinde bulunan cihazların verimli kullanımı, hızlı bir 

şekilde temini sağlanacak 

İşbirliği Alanları: Hastanelerde konumsal verinin kullanım gereklerinin tespit edilmesi. 

Konumsal bilgiye bağlı olarak çözüme kavuşturulabilecek sorunların belirlenmesi. 

Anahtar Kelimeler: Bina içi yönlendirme, Navigasyon, hasta takibi, Konumsal verinin 

hastanede kullanımı 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Hayvan Modelleri 
 
Giriş ve amaç: Nörodejeneratif bozukluklar beynin spesifik bölgelerindeki nöronların 
progresif ve geri dönüşümsüz kaybı ile karakterize bir patolojiye sahip olmasının yanında 
medikal ve sosyal açıdan önemli problemler yaratmaktadırlar. Nörodejeneratif hastalıkların 
moleküler mekanizmalarını araştırarak klinikte teşhis ve tedavi konusunda faydalanabilecek 
kullanılabilir bilgi üretme kapasitesine sahip projeler üretmek ve uygulamak gerekmektedir. 
Etik açıdan alzheimer, parkinson gibi hastalıkların nedenine ve tedavisine yönelik çalışmalar 
sınırlıdır. Bu açıdan bu gibi nörodejeneratif hastalıklarda modelleme ihtiyacı doğmuştur. Bu 
gibi hastalıkların modellenmesinde deney hayvanlarından yararlanmak gereği doğmuştur. 
Anabilim Dalımız bünyesinde hayvan modellemeleri yapılabilmekte olup birkaç cihazın 
tedarik edilmesi neticesinde bu işlemlerin daha efektif yapılmasını sağlayacaktır. 
Sonuç: Hayvan modellemeleri birçok alanda kullanılan yöntemlerden birisidir. Bu 
modellemelerde özellikle ratların kullanılması, doku ve hücrelere kolay ulaşabilirlik, 
davranış testleriyle sonuçları test edebilme avantaj sağlamaktadır. 
İşbirliği alanları: Cerrahi bilimler, dahili bilimler ve fen fakültesinin ilgili bilim dalları ile 
ortaklıklar yapılabilir. 
Anahtar kelimeler: Alzheimer, parkinson, nörodejeneratif hastalıklar, davranış testleri 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Toplum Sağlığı Açısından Mikrobiyoloji 
Giriş ve amaç: Günümüzde aşı ile önlenebilir hastalıklara bağlı mortalite ve morbiditeyi 
azaltmak hayati önem arz etmektedir.  Ülkemizde hepatit B ve Rubella aşıları ulusal aşı 
programına 2005 den sonra dahil edilmiştir. Ancak 2005 öncesi doğan kişiler bu açıdan 
duyarlıdır. Özellikle üniversite öğrencilerinin aşı ile önlenebilir bir hastalık olan hepatit B 
açısından bağışık olup olmadığının bilinmesi, hepatit B taşıyıcılarının tespiti ve tedavi için 
yönlendirilmesi toplum sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Buna Hepatit A, HCV ve HIV 
taramaları da eklenebilir. Yine kız öğrencilerin özellikle Toxoplasma ve Rubella açısından 
taranması gebelikte önemli bir riski ekarte etmemizi sağlayacaktır.  Serumda IgG ve IgM tipi 
antikorların varlığı ve titrasyonu ELISA yöntemi ile yine HBs veya HCV pozitif kişilerde HBV 
DNA ve HCV RNA viral yük tespiti de Real Time PCR yöntemi ile yapılması mümkündür. 
Sonuç: Yöremizde önceden belirlenen grupların Hepatit ve TORCH profilinin tespiti ve 
sonuçlara göre gerekli aşılamanın yapılması, hasta olanların tedaviye yönlendirilmesi hem 
kişi hem de toplum sağlığı açısından hayati önem taşımaktadır. 
İşbirliği alanları: Belli risk gruplarının HEPATİT ve TORCH profillerinin tespiti ve 
sonuçların toplum sağlığı açısından değerlendirilmesi mümkün olacaktır. 
Anahtar kelimeler: Hepatit B, TORCH, ELISA HBV DNA, HCV RNA, Real Time PCR 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: tam otomatize bakteri tanımlama ve antibiyotik duyarlılık cihazı, Cihazın 

Kullanım alanı: Bakteri tanımlama ve antibiyotik direnç profilinin tespiti Cihazın adı: Tam 

otomatik makroeliza cihazı, Cihazın Kullanım alanı: Serumda IgG ve IgM tipi antikorların 

tespiti Cihazın adı: Real Time PCR cihazı, Cihazın Kullanım alanı: Viral yük tespiti (HBV, 

HCV) 
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Retinal Görüntülerde ROI Tespiti ve Damar Ayrıştırması 
 
Giriş ve amaç: Şeker hastalığı, gözün yapısını etkileyerek çalışmasını bozmakta ve 
sonrasında görme kayıplarına yol açmaktadır. Diyabetik retinopati adı verilen bu hastalığın 
bulunduğu safhaya bağlı olarak görme gücünde ani kayıplar ve bulanık görme sorunları 
oluşur. Diyabetik retinopati hastalığında hastalığın tedavisi kadar teşhisinin hızlı ve doğru 
olması da önemlidir. Damarların retina görüntüleri içerisinde otomatik tespit edilmesi, 
doktorlara göz hastalıklarının teşhisi, hastalık sınıflandırması ve diğer klinik çalışmaları 
açısından oldukça faydalı olacak çalışmalardır. Damarların şekli ve yapısı hastalığın 
evresinin yanı sıra hastalığın şiddeti ile ilgili bilgi de vermektedir. Damarların otomatik ve 
hızlı bir şekilde tespiti hastalığa ait teşhisin hızlı bir şekilde konulmasının yanı sıra tedavi 
sürecine de kısa zamanda başlanmasını sağlar. Bu çalışmada Diyabetik Retinopati 
hastalığına ait retinal görüntülere yönelik ROI (Region of Interest) tespiti ve damar çıkarma 
yöntemlerinden bahsedilmektedir. Görüntü işlemede kullanılan Frangi filtresinin damar 
çıkarımında başarılı bir şekilde kullanılabileceği gösterilmektedir. 
Sonuç: Retinal damarların daha net bir şekilde ortaya konulması sağlanabilecektir. 
Diyabetik retinopati hastalığına yönelik lezyon ve damar yapısı tespitleri yapılarak hastalık 
teşhisine kolaylıklar sağlanabilecektir. 
İş birliği alanları: Tıp alanında retinal incelemelerde kullanılabilir. 
Anahtar kelimeler: Damar bölütleme, damat tespiti, retina, ROI, Frangi filtresi 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Üç Boyutlu Yazıcıların Tıbbi Cihazlarda Kullanımı: Örnek Bir Uygulama Olarak 
Mikroskop 
 

Giriş ve Amaç: 3B boyutlu yazıcılar endüstriden eğitime kadar birçok alanda profesyonel ve 

amatör derecelerde kullanılmaktadır. Tıp ve biyomedikal alanlarında ise kullanım hacmi 

giderek büyümektedir.  Özellikle tıbbi cihazların zor üretilen parçalarında ve kişiye özel 

çözümlerin üretilmesinde 3B yazıcılar tercih edilmektedir. Özellikle maliyetin düşük olması, 

farklı ham madde kullanılabilmesi ve gerektiğinde klinikten çıkmadan ürün elde edilmesi 

3B yazıcıların tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Maliyeti arttıran ve uygulanabilirliği olan 

medikal cihazlarda 3B yazıcıda üretilen parçalar kullanılabilir. 

Sonuç: Manuel kontrol edilen binoküler bir mikroskop, 3B yazıcı kullanılarak motorize ve 

tam otomatik hale getirilmiştir. 

İşbirliği Alanları: Tıp bilimleri (ortopedi, kbb, anatomi), biyomedikal (cihaz tasarımı ve 

üretimi), biyoloji alanları ile işbirliği yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: 3B yazıcı, 3B modelleme, cihaz tasarımı, motorize sistemler, görüntü 

işleme, 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Acil Hasta Transfer Sistemi 
 
Giriş ve amaç: Yoğun bakımda yatan, ameliyat geçirmiş, immobil hastaların yangın, deprem 
gibi acil durumlarda hastane içerisinden uygun koşullarda, uygun ortama tahliyesini 
sağlamak amaçlı donanımlı nakil araçlarının oluşturulması. 
Sonuç: Hastanelerden hasta tahliyesi yanında yangın yönetmeliği ve deprem 
yönetmenliğine uymayan, acil durumlarda çıkış için merdiven ve asansörün kullanılamadığı 
tüm binalarda tahliye işlemlerinin sağlanması. 
İşbirliği alanları: Makine, elektrik, elektronik, bilgisayar mühendisliği. 
Anahtar kelimeler: Hasta, acil durum, tahliye, ekipman 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Mekanik ventilatör, Cihazın Kullanım alanı: Solunum desteği. 
Cihazın adı: Anestezi cihazı, Cihazın Kullanım alanı: Genel anestezi 
Cihazın adı: Sinir stimülatörü, Cihazın Kullanım alanı: Rejyonel anestezi. 
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Deneysel Videolar Üzerinden Anomali Tespiti 
 
Giriş ve amaç: Anomali tespiti verilerde beklenen kalıplara uymayan örüntüleri bulma 
olarak tanımlanabilir. Bu örüntüleri anomali, anormal, aykırı, uyumsuz, istisna, sapma, 
süpriz veya gariplik olarak ifade edebiliriz. Deneysel amaçlı özel olarak oluşturulmuş video 
kayıtlarının işlenmesi ile gerçek zamanlı olarak anomali tespiti yapılabilir. 
Sonuç: Deneysel amaçlı özel olarak oluşturulmuş video kayıtları üzerinden gerçek zamanlı 
olarak hırsızlık, şiddet gibi olayların tespiti yapılabilir. İlgili birimlere uyarı gönderilebilir. 
İşbirliği alanları: Video görüntüleri ile çalışma yapılan alanlarda anomali tespitine yönelik 
çalışma yapılabilir. 
Anahtar kelimeler: Anomali tespiti, görüntü işleme, gözetim sistemleri, sınıflandırma, veri 
madenciliği 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
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Görüntüleme Yöntemlerinin Güncel Kullanımları ve Tanıya Yardımcı 
Yazılımlar 

Giriş ve amaç: Bu sunum rutin hastane pratiğinde kullanılan US, BT ve MRG gibi tıbbi 
görüntüleme yöntemlerinin bazı yeni uygulama alanlarını ve faydalarını anlatmayı 
amaçlamaktadır. Radyolojide tanıya yardımcı yeni yazılımlar geliştirmeyi amaçlamaktayız. 
Sonuç: Akciğer hastalıklarının ve kadın bağımlı infertilitenin tanı yönteminde çeşitlilik 
sağlayacaktır. Yakın zamanda son kullanıcıya ulaşabilecek bitmiş bir yazılım üretmek, uzun 
vadede ise Türkiye için üretilmiş tanıya yardımcı yazılım üretmek. 
İşbirliği alanları: Diğer temel ve klinik tıp bilimleri ile işbirliğini güçlendireceğini 
düşünmekteyiz. 
Anahtar kelimeler: Ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, kontrast madde, 
akciğer MR 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler  
Cihazın adı: Ultrason-Doppler Ultrason, Cihazın Kullanım alanı: Görüntüleme. 
Cihazın adı: Tomografi, Cihazın Kullanım alanı: Görüntüleme. 
Cihazın adı: MRG, Cihazın Kullanım alanı: Görüntüleme. 
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P300 Speller BCI Kullanarak Elde Edilen Beyin Sinyallerinin Analizi   

Giriş ve amaç:  Görsel uyarıcılardan etkilenmiş beyin sinyallerini P300 speller kullanarak 
elde etmek, bu sinyalleri biyomedikal ölçüm setiyle ölçmek ve elde edilen bu sinyalleri sinyal 
işleme metotlarıyla analiz edip beyin sinyalleri hakkında bilgi sahibi olmak bilim dünyasına 
katkı yapacaktır. MATLAB ortamında tasarlanan, matrissel formda, harf ve rakamsal 
karakterlerden oluşan P300 speller görseli deneğe bilgisayar ekranından gösterilecektir. 
Bunun sonucunda oluşacak sinyal, elde edilebilirse EEG cihazı ile (Gürültüsüz sinyal ölçmek 
için non-invasive metotla EEG cihazının kullanılması daha yararlı olacaktır.), elde etmemiz 
mümkün olmazsa elimizde ki KL-730 Biyomedikal Ölçümleme Deneysel Eğitim Seti ile 
ölçülecektir. Ölçülen sinyal, bilgisayar ortamına aktarılıp MATLAB üzerinde sinyal işleme 
metotlarıyla analiz edilecektir. 
Sonuç: Tıbbi ihtiyaçlara biyomedikal mühendisliğin katkısının mutlaka olacağını göstermek, 
ilerleyen süreçte tıpta ki problemlere biyomedikal yöntemlerin çözüm olabileceğini 
göstermek bu işbirliğinin meyvesi olabilir. 
İşbirliği alanları: Ölçümünü yaptığımız beyin sinyallerinin doğruluğunu teyit edebilmek ve 
sinyale ne oranda gürültünün karıştığını fark edebilmemiz için tıpta fizyoloji alanından 
destek alabiliriz. Sonrasında yapacağımız sinyal analizi neticesinde elde edilen bilgileri tıp 
bilimiyle paylaşarak biyomedikal mühendisliğinin de tıp bilimine katkısını göstermiş 
olacağız.   
Anahtar kelimeler: Non-invasive EEG, sinyal işleme, P300, ERP, BCI, P300 speller 

______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: KL-730 Biyomedikal ölçümleme eğitim seti, Cihazın Kullanım alanı: Fizyolojik 
sinyallerin laboratuvar ortamında ölçülmesi ve biyomedikal eğitimi. 
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Sanal Gerçeklik Ortamında İnsan Anatomisi ile Çok Kullanıcılı 3B Etkileşim 
Sağlanması 
 
Giriş ve amaç: Sanal gerçeklik özetle 3B fiziksel bir uzayın gelişmiş bilgisayar grafikleri ile 
oluşturulup insana geçeklik hissi verecek şekilde sunulmasıdır. 3B Etkileşim ise sunulan bu 
ortamla insan arasında sezgisel bir ara yüzle etkileşim oluşturulmasıdır.  Tıp eğitiminde 
öğrencilere anatomi derslerinde kullanılan klasik materyallerin (atlaslar, maketler, kadavra 
vs) aksine sanal gerçeklik ortamında interaktif 3B insan organları ile daha zengin bir içerik 
sunulabilir. Etkileşim türleri; organların seçilmesi, boyutlandırılması, yerinin değiştirilmesi, 
hakkında bilgi alınması, iç yapılarının görüntülenmesi şeklinde ifade edilebilir. Bu işlemler 
sadece bireysel olarak değil ortak bir çalışma alanında çoklu kullanıcı ile de 
gerçekleştirilebilir. Ayrıca kullanıcıların aynı ortamda olmalarına da gerek kalmayacaktır. 
Böylece öğrenciler bu ortamda sunulan 3B modeller üzerinden etkileşimli olarak eğitim 
alabileceklerdir. 
Sonuç: Böylece anatomi eğitiminde daha faydalı bir eğitim modeli amaçlanmıştır. 
İşbirliği alanları: Bu uygulamada kullanılacak olan uygun etkileşim türlerinin belirlenmesi, 
organların dış ve iç yapılarının ortaya çıkarılması gibi anatomi eğitiminde kullanılacak 
tekniklerin bir anatomi uzmanı eşliğinde hazırlanması gerekmektedir. 
Anahtar kelimeler: Tıp Eğitimi, Sanal Gerçeklik, Giyilebilir tıbbi teknolojiler, 3D medikal 
modelleme 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: HTC Vive, Cihazın Kullanım alanı: Sanal gerçeklik. 
Cihazın adı: Leap motion, Cihazın Kullanım alanı: El modelini sanal ortama aktarmak . 
Cihazın adı: Epson moverio, Cihazın Kullanım alanı: Arttırılmış gerçeklik. 
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Multifonksiyonel Hasta Yaşam Yatağı 

Giriş ve amaç: Uzun süreli yatan yoğun bakım ve evde bakım hastalarında mevcut 
hastalığına ek olarak immobil olmaya bağlı komplikasyonlar gelişir. Akciğer sorunları, 
emboli, dekubit, kontraktür, nöropati, myopati morbidite ve mortaliteyi artırır. Bu hastaların 
mobilizasyonunu ve bakımını sağlayacak bir yatak dizayn edilmesi komplikasyonları 
azaltacak, iyileşme sürecini kısaltacaktır. 
Sonuç: Hasta morbiditesi ve mortalitesi azalacak, hastaneye geri yatışlar ve maliyet 
azalacaktır. 
İşbirliği alanları: Makine, elektronik, elektrik, biyomedikal ve tıp mühendisliği. 
Anahtar kelimeler: Hasta yatağı, immobilizasyon, komplikasyon 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Yoğun bakım yatağı, Cihazın Kullanım alanı: Çok fonksiyonlu hasta yatağı. 
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Yoğun Bakım ve Palyatif Bakımdan Taburcu Olan Hastaların Telemonitörle Takibi 

Giriş ve amaç: Evde bakımda takip edilen hasta, yaşlı, engellilerin ve hasta yakınlarının 
viral bulgu takibinin ve tanışma hizmetlerinin online yapılması ile taburculuğun hızlanması, 
evde sağlık ekibi iş yükünün azaltılması, hastaneye geri yatış oranlarının azaltılarak yatak 
işgalinin önlenmesi. 
Sonuç: Hastaların güvenli takibi, geri yatışların azalması, mortalite ve morbiditenin 
azalması. 
İşbirliği alanları: Bilgisayar, elektronik, biyomedikal mühendisliği. 
Anahtar kelimeler: Telemonitör, online takip, evde bakım 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: Cep telefonu, Cihazın Kullanım alanı: Hasta bilgi iletişimi.   
Cihazın adı: PC, Cihazın Kullanım alanı: Hasta bilgi kaydı. 
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Beyinden Bilgisayara Bir Yol 

Giriş ve amaç: Beyin bilgisayar arayüzleri, çeşitli sinir – kas hastalıkları sebebi ile bazı 
kabiliyetlerini kaybeden kişilere, kaybettiği işlevlerinin geri kazanılmasına ve sağlıklı 
bireylerin işlevlerini geliştirmesine yardımcı olabilecek yeni bir teknolojidir. Beyin 
bilgisayar arayüzleri, kullanıcıya yalnızca beyin sinyallerini kullanarak, dış dünya ile 
haberleşme ve kontrol imkânı sunmaktadır. Beyin bilgisayar arayüzleri, merkezi sinir 
sisteminin aktivitesini ölçer ve normal çıkış kanalı olan sinir ve kaslara bağımlı olmayan 
alternatif bir çıkış kanalı sağlar. Böylece merkezi sinir sisteminin çevre ile iletişimini devam 
ettiren bir sistemdir.  Beyin bilgisayar arayüzleri çalışmalarının başlıca hedefi engelli 
bireylere destek olmaktır. Bu sayede ALS, omurilik yaralanması gibi ağır engellere maruz 
kişiler – zihin kontrollü tekerlekli sandalye gibi uygulamalar ile – kısmen de olsa kaybettiği 
fonksiyonları tekrar kazanmakta, çevresi ile iletişime geçebilmektedir. 
Beyin bilgisayar arayüzü çalışmaları son yirmi yılda hızlanmış ve başlıca bilgisayar bilimleri 
ve sinir bilim olmak üzere sağlık bilimleri, temel bilimler, mühendislik bilimlerindeki 
araştırma alanları arasına dahil olmuştur. Beyin bilgisayar arayüzü araştırmacılarının 
karşılaştığı temel problemler şöyle özetlenebilir. 1) Beyin en kompleks organdır. Halen 
hakkındaki bilgimizin çok kısıtlı olduğu söylenmektedir. Faaliyetleri esnasında ortaya çıkan 
aktivitelerin çoğu yorumlanamamaktadır. 2) EEG, kullanışlılık, maliyet ve yüksek zaman 
çözünürlüğünden dolayı tercih edilmekle beraber, ölçümler kafatası üzerinden yapıldığı için 
birçok bölgedeki aktiviteler sonucunda ortaya çıkan sinyalleri kapsamaktadır. Bu durumda 
sinyalleri yorumlamak zorlaşmaktadır. Beyin aktiviteleri invazif yöntemle ölçüldüğünde 
zaman ve konumsal çözünürlüğü yüksek sinyaller elde edilmektedir. Ancak bu yöntemlerde 
cerrahi müdahale gerekmekte, sinir hücreleri zarar görebilmektedir. Ve yerleştirilen 
elektrotların uzun dönem istikrarı net değildir. 3) Sistemlerin daha hızlı ve güvenilir 
çalışmasına imkân sağlayan hesaplama algoritmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. 4) 
Kullanıcıların sistemi kullanabilmesi için eğitilmesi gerekmektedir. 5) Çalışmaların birçoğu 
laboratuvar ortamında sağlıklı bireyler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Sistemlerin gerçek 
performansının gözlemlenmesi için gerçek hayat koşullarında çalışmalar gerekmektedir. 
Sonuç: Engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak sistemler geliştirilebilir. 
İşbirliği alanları: Sinir bilim ve bilgisayar bilimi arasındaki işbirliği ile beyin faaliyetlerinin 
yorumlanması ve kullanıcı eğitimlerinin geliştirilmesi sağlanabilir. Sağlık ve malzeme bilimi 
arasındaki işbirliği ile daha uygun elektrotlar üretilebilir. 
Anahtar kelimeler: Beyin bilgisayar arayüzü, sinyal işleme, eeg, sinirbilim, algoritma 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: EEG, Cihazın Kullanım alanı: Elektrofizyolojik beyin aktivitelerinin alınması. 
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Auger Electron Spectroscopy (AES) as a Tool for Materials Characterization 
 
Aim: Auger electron spectroscopy (AES) is a very valuable tool for elemental 
characterization. It makes a very handy tool for analyzing features of nano – size in various 
samples. AES first started being used as an analytical tool around the 1960’s, even though 
the principle upon which it is based, the Auger effect was discovered in 1923. The 
characteristic signal for this technique comes from the top 0.4 – 5 nm of the sample surface 
(i. e. its depth resolution), while the electron beam diameter can be focused to diameters as 
low as 10 nm spot size. The technique that rivals it in performance and complements it in 
analysis is also X-ray photoelectron spectroscopy (often performed on the same apparatus), 
but the inability to focus the x-ray beam to diameters as low as 10 nm spot size gives AES a 
reputable position in the research world whenever considering analysis which require 
characterization of nano features. 
Result: The focus of our team at the Institute of Metals and Technology in Ljubljana, 
Slovenia, was finding ways to achieve automatic interpretation of Auger electron spectra. 
Due to the complexity of the Auger spectrum itself, complete automatic interpretation of 
Auger spectra hasn’t yet been achieved. Even that little part of automatic interpretation 
which is possible is performed with a lot of error. The background and noise are regarded as 
the main hindering factors to this process, and as something which must be dealt with 
before any further steps can be considered. Through our work we have made a few steps 
forward in this direction by incorporating simulated spectra in the process, as well as using 
neural networks and Fourier analysis for the purpose of background definition and noise 
reduction. Also correlation was proposed as a tool for enhancing the signal, thus making it 
easier for any potential software to detect the peaks even when they are of low intensity, 
which means that it will be able to detect these elements at lower concentrations. As this is 
still an ongoing work, still more testing remains to be carried out in order to give the final 
verdict in this regard. 
Communication area: The applications of AES include fields like metallurgy (studies of 
segregation, characterizing nonmetallic inclusions), microelectronics technology (evaluating 
the raw material, checking the composition, uniformity, and thickness of thin films, etc.), 
heterogeneous catalysis, and corrosion science, among others. In biomedical sciences it can 
be utilized as a tool for characterizing nanoscale features of biomaterials, either during their 
preparation stage, or even after the implants have been used in the human body to inspect 
the effects of the interaction of body fluids and tissue on the surface of implanted 
biomaterials. 
Key words: Surface analysis, auger electron spectroscopy, automated aes analysis, metallic 
materials, biomaterials 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler 
Cihazın adı: AES, Cihazın Kullanım alanı: Surface analysis. 
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Tıp alanında nesnelerin 3-boyutlu olarak modellenmesi 

 

Giriş ve Amaç: Son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler verilerin toplanması, işlenmesi 

ve sunumunda önemli imkanlar sağlamıştır. 3B modelleme, sanal gerçeklik ve panoramik 

görüntüler üzerinde gezinti, oyunlardan, turizme, tıptan ve sanal müzeciliğe kadar farklı 

birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle tıp alanında özellikle iç organların, teknik 

cihazların, adli tıp uygulamaları alanlarında 3B modelleme kullanılmaktadır. Gün geçtikçe 

yeni medikal ürünler üretilmekte. Bu ürünlerin kullanılması ve anlatılması bir hayli zor. 

İnsanlara bu ürünlerin nasıl kullanılacağını görsel yolla anlatmak sizin için en etkili 

yöntemlerden biri olacaktır.   

Sonuç: 3B modelleme teknikleri ile tıbbi cihazların detaylı bir şekilde modellenmesi 

mümkündür. Bu cihazların tanınması ve kullanılması öncesinde eğitim amaçlı kullanılabilir. 

Ayrıca AR/VR teknikleri ile gerek cihazların gerekse organların detaylı bir şekilde 

incelenmesi mümkündür. Ayrıca sanal gerçeklik de kullanılarak etkileşimli uygulamalar 

yapılabilir. Hastanın medikal görüntülerinden hazırlanan üç boyutlu medikal modeller, 

doktorun tüm detayları ameliyat öncesinde incelemesine olanak sağlar. Doktor ve cerrahlar 

2 Boyutlu kesit görüntüler yerine, hastanın anatomisiyle birebir boyutlardaki model 

üzerinde çalışarak ameliyatı planlayabilir, ameliyat sırasında neler ile karşılaşacağını 

görebilir hatta model üzerinde çalışarak ameliyatı canlandırabilirler. Bu sayede sonuçları ve 

ihtiyaç duyulacak araçları ameliyatı öncesinde görerek gerekli önlemleri alabilirler.   

İşbirliği Alanları:  Video görüntüleri ile çalışma yapılan alanlarda anomali tespitine yönelik 

çalışma yapılabilir. 

Anahtar Kelimeler: 3B Modelleme, Sanal Gerçeklik 
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Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Fizibilitesi 

Giriş ve amaç: Anabilim Dalımız bünyesindeki araştırma laboratuvarımızda mevcut altyapı 
ile rutin histolojik araştırmalar büyük oranda yürütülebilmektedir.  Aynı zamanda 
immunohistokimya, histokimya çalışmaları da yapılabilmektedir. Anabilim dalımıza 
kazandırılmasının ardından görüntüleme sisteminin olması da yeni ufuklar kazandıracaktır. 
Sonuç: Temel bilimler başta olmak üzere tüm çalışmalarda multidisipliner yaklaşımın ön 
planda olduğu günümüzde histolojik verilerin çalışmalarda yer almasının çalışmaların 
niteliğini artırabileceğine inanıyorum. 
İşbirliği alanları: Yapılacak deneysel, hücre kültürü, doku kültürü, kök hücre, yapay organ 
temelli hangi çalışma olursa olsun histolojik incelemesi yapılarak işbirliği sağlanabilir. 
Anahtar kelimeler: Histokimya, histolojik boyama, immunohistokimya, lektin, lenfatik 
sistem 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Kullanılan cihaz ve gereçler: 
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Prostat Kanseri Modellerinde Androjenlerin Tartışmalı Rolü ve Güncel Tedavi 

Yöntemlerinin Iyileştirilmesi Üzerine 

Giriş ve amaç: Androjenler uzun zamandır prostat kanseri çalışmaların merkezindedir. 
Androjenler androjen reseptörlerine (AR) bağlanarak prostat salgı hücreleri için 
vazgeçilmez hayati faktörlerdir; ancak androjen kaynaklı prostat hücre sayısının artmasına 
ait mekanizma henüz belirsizdir. Çoğu klinik prostat kanseri AR – bağımlıdır ve bu durum 
androjen ablasyon terapisini ortaya çıkarmıştır ve yine çoğu erkek androjen ablasyon 
terapisine başlangıçta olumlu cevap verse de ilerleyen zamanlarda kanser hormon refrakter 
bir aşamaya doğru geçmektedir. Bu sunumda prostat kanseri için androjenlerin evrimsel 
rolü tartışılacak ve var olan tedavi yöntemlerinin optimizasyonu ile ilgili matematiksel 
modellere yer verilecektir. 
Sonuç: Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre 2015 yılından itibaren dünya genelinde en 
önemli ve birinci sıradaki ölüm sebebinin kanser olacağını, ülkemizde de kansere bağlı 
ölümlerin dünyadaki artışa paralel olarak son on yılda yüzde seksen arttığını göz önünde 
bulunduracak olursak sağlık bilimleri, fen ve mühendislik bilimlerindeki akademisyenlerle 
oluşturulacak interdisipliner ortam kanser tedavisine sezgi ve deneme yanılmaların 
ötesinde analitik, birey odaklı, zamandan tasarruf sağlayan yeni bir vizyon katacaktır. 
İş birliği alanları: Modellerin test edilmesinde kullanılacak gerçek klinik verilerin eldesi, 
mevcut prostat onkolojisi literatüründeki açık uçlu problemlerin paylaşımı ve yeterliliği 
kanıtlanmış bir modelden yola çıkarak kişiye özgü tedavi planı oluşturmaya odaklı 
yazılımların geliştirilmesi olabilir. 
Key words: Androjenler, androjen ablasyon terapisi, matematiksel modeller, prostat 
kanseri, tedavi yöntemleri 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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