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RAPOR FORMATI 
 
     Bilgisayarda 12 punto büyüklüğünde karakterler ile, tercihan "Times New Roman" stili 
kullanılarak yazılacak ve   
     aşağıdaki kesimlerden (alt kesimler de dahildir) oluşacaktır.  

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  
    
TAVŞAN KEMİĞİNDE ELEKTROKOTERİZASYONUN TERMAL NEKROZ ETKİSİNİN   
İNCELENMESİ 
 
 
Amaç: Lokal agresif tümörlerde küretaj sonrasında kavite duvarında mikroskopik kontaminasyon kalabilmekte ve bu 
kontaminasyonun biyolojik inaktivasyonu için elektrokoter cizhazı ile koterizasyon uygulanabilmektedir. Bu çalışmadaki 
amaçımız,  değişik voltaj ve sürelerde uygulanan koterizasyon sırasında, kavite duvarında oluşan sıcaklık değerleri ile patolojik 
olarak oluşan nekrozu incelemektir. 
 
Materyal ve method: Otuz iki adet erkek tavşanın sağ tibiaları kullanıldı. Tibiaların kortikal 
yüzlerine el matkabı ile 3 adet 2 mm’lik delikler açıldı. Elektrokoter cihazı ile 55 mv 3 ve 5 sn; 65 
mv 3 ve 5 sn uygulandı. 3 ve 6 mm uzalıkta oluşan maksimum sıcaklıklar ölçüldü. Ameliyattan iki 
gün sonra tüm deneklere ötenazi yapıldı. 3 ve 6 mm uzaklıktan alınan biyopsilerde kemik hücresi ve 
periosteal nekroz mikroskopik olarak değerlendirildi. 
 
Sonuçlar: Çalışmaya alınan 32 tavşan dörtlü gruplara ayrıldı. Üç adet denek kaybedildi ve 
çalışmadan çıkartıldı. Tavşanların ortalama vücut sıcaklığı 39o olarak ölçüldü. Koterin uygulandığı 
yerden 3 mm uzaklığa kadar tüm gruplarda kemik perisosteal hücrelerin öldüğü saptandı. Kemik 
duvarında 55  mv 3 sn boyunca koter uygulamak 3  mm’ye kadar çeperde nekroza yol açtığı  
saptandı. Ki-kare testi(Chi-Square Test) ile yapılan değerlendirmede; 3 mm ’den sonra elektrokoteri 
değişik dozlarda uygulamanın istatiksel olarak anlamlı olmadığı  saptandı (p>0.05). Anova  testi ile 
yapılan değerlendirmede; ölçülen sıcaklık dereceleri grup birde ortalama 1.  sn’de 3  mm uzaklıkta  
maksimum 46,50’ye , grup ikide 54,95o’ye, grup üçte 60,4o’ye, grup dörtte ise 63,93o’ye çıkmıştır. 
Dört grup arasında 3 mm uzaklıktan ölçülen sıcaklık dereceleri farkı  istatiksel olarak  anlamlı 
bulunmuştur (p=0.027). Aynı gruplarda 6 mm’den ölçülen sıcaklık dereceleri farkı ise  istatiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
 
Çıkarımlar: Tümör rezeksiyonu sonrası kemik duvarına  elektrokoter ile  55  mv, 3 sn boyunca 
sprey modunda koter  uygulamak, 3 mm’ye kadar  kemik duvarı çeperinde nekroz yapmaktadır. 
 
Anahtar sözcükler: Elektrokoter, kemik tümörleri, ablasyon, nekroz, ısı 
 
 

The Evaluation of Thermal Necrosis in Rabbit Bone Induced by Electrocauterization 

Abstract 

Objective: Microscopic contamination may still remain on the cavity wall after curettage of local 

aggressive tumors, and cauterization can be performed using an electrocautery device for biologic 



inactivation of this contamination. In the current study, it was aimed to investigate the temperature 

change in the cavity wall and pathologic necrosis occurred during cauterization, which was applied 

at different voltages and time intervals. 

Materials and Methods: The right tibias of 32 male rabbits were used. Three 2-mm-diameter 

cavities were created on the cortical surface of the tibia using a hand-held drill. Using an 

electrocautery device, 55 mv was applied for 3 and 5 s, while 65 mv was applied for 3 and 5 s. 

Maximum temperatures at 3 and 6 mm distance from the application site were measured. All rabbits 

were euthanized on the 2nd postoperative day. Biopsy specimens obtained at 3 and 6 mm distance 

from the application site were evaluated microscopically for bone cell viability and periosteal 

necrosis.  

Results: Thirty-two rabbits were divided into 4 groups. Three rabbits died and were excluded from 

the study. The mean body temperature of the rabbits was 39 ºC. In all groups, periosteal bone cells 

located at the region, extending from the application site to 3 mm distance, died. In this region, 

application of 55 mv for 3 s caused peripheral necrosis. Chi-square test revealed that there were no 

significant differences between the application of 55 mv and the application of 65 mv at 6 mm 

distance from the application site in terms of occurrence of necrosis (p>0.05). The evaluation with 

ANOVA test revealed that the maximum temperature measured at the 1st s, at 3 mm distance from 

the application site was 46.5 ºC in group 1, 54.95 ºC in group 2, 60.4 ºC in group 3, and 63.93 ºC in 

group 4. There were significant differences between the four groups in terms of temperature 

changes measured at 3 mm distance from the application site (p=0.027). On the other hand, no 

significant differences were noted between the four groups in terms of temperature changes 

measured at 6 mm distance from the application site (p>0.05). 

Conclusions: Cauterization of the cavity wall in the spray mode at 55 mv for 3 s after tumor 

resection caused necrosis in the cavity wall, extending from the application site to 3 mm distance. 

Keywords: electrocautery device, bone tumors, ablation, necrosis, temperature 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

II. Amaç ve Kapsam  
 
Kemik erozyonuna ve lizisine neden olan benign kemik tümörlerinin geleneksel tedavi yöntemi 
küretajdır [1,2,3,4]. Özellikle bazı kemik lezyonlarında küretaj tek başına yüksek rekürrens oranları 
ile birliktelik göstermektedir [4,5]. Bu durumu önlemek için lokal adjuvan tedaviler uzun süredir 
(ilk kez 1969) uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda amaç, mekanik olarak ulaşılamayan bölgelerde 
nekroz ortaya çıkartmaktır. Temel olarak mekanik temizlik haricinde hücre nekrozuna yol açacak 
şekilde fenol, alkol, soğuk uygulama (kriyoterapi), kemik çimentosu ile polimerizasyon, sıcak saline 
enjeksiyonu, gamma probe uygulaması ve elektrokoterizasyon gibi birçok lokal tedavi yöntemi 
dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır[6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,26]. 
Kemikteki  uygulamalar ise radyofrekans, lazer, kemik çimentosu ile polimerizasyon, etanol 
uygulaması ve kriyocerrahi (soğuk uygulama)  olarak sayılabilir.[3,10,11,17,18,19,20,21,22,23]  

Dokuların ısı ile tahribata uğratılması uzun zamandır bilinen ve  birçok raporda klinik 
sonuçları  bildirilmiş bir yöntemdir [1,2,3,13,18,19,24,25]. Soğuk uygulama, kemik boşluğuna 
kolayca uygulanabilmesi,   yapılan ısı ölçümleri ile nekroz yaratacak düzeyde etkin soğukla  ısıl 
tahribat yapabildiğinden  kemik küretajı sonrası tercih edilen bir tedavi yöntemi olmuştur. Bu 
amaçla kullanılan sıvı nitrojen, argon veya diğer inert soğutucu ısıl elementler maliyet ve kullanım 
güçlükleri nedeni ile yöntemin dezavantajlarını oluşturmaktadır. Sıcak ile termal nekroz ise 
özellikle kalp, karaciğer gibi yumuşak dokular üzerinde daha çok kullanılan bir tekniktir 
[27,28,29,30,31,32,33,34,35]. Radyofrekans uygulama haricinde koter ile termal nekroz 
yaratılmasının en önemli potansiyel avantajları ise uygulama kolaylığı, koter cihazının yaygınlığı ve 
maliyetinin düşüklüğüdür.  

Kemik tümörlerinde koterizasyon uygulaması kimi yazarlar tarafından tercih edilen bir 
yöntem olup tüm dünyada kullanımı ampiriktir. Göz ile sıcaklık artışının gözlemlenebilmesi ve 
dokuların yakılarak kömürleştirilmesi esasına dayanır; ancak bu uygulama sırasında ulaşılan 
sıcaklığın derece olarak, canlı kemikte ve tümör dokusunda oluşturduğu nekroz miktarı net olarak 
bilinmediğinden uygulama voltajı ve süresi hakkında bir standardizasyon oluşmamıştır. Bu yöntem 
özellikle ısıya en dayanıklı olan epifiz ve kıkırdak dokuları termal hasara karşı  korurken; kavite 
duvarına yakın olan tümör hücrelerinin termocoagülasyon ile  nekroza uğratılması ve termal hasara 
karşı korunması gereken eklem yüzeyine yakın uygulamalarda önem kazanmaktadır[25] . 

Yazarların bilgisi dahilinde koter ile kemik dokuda ulaşılan sıcaklık değerleri hakkında 
yapılmış herhangi bir çalışma yoktur. Bu çalışmadaki amacımız koter kullanımı ile oluşturulan 
nekroz miktarında, sürenin ve voltajın belirli sınırlar içerisinde önemli olduğu ve nekroz miktarı ile 
aralarında doğrusal bir ilişki olmadığı yönündeki hipotezimizi test etmektir.  
 
 

III. Materyal ve Yöntem  
 

      Enstitümüzden etik kurul raporu alındıktan sonra otuz iki adet bir yaşında erkek tavşan (ort 
ağırlık 2.56) sekizerli dört gruba bölündü. Üç adet tavşan ameliyattan sonra kaybedildiği için 
çalışmadan çıkartıldı. Deneklerin hepsinin sağ kulağına birden otuz ikiye kadar işaret konuldu. 



Deneklerin anestezisi Xylazine hidrocloride %2  İM  0.1 mg/kg ve Ketamin hidrclorure 100 mg/ml 
ile indüsiyon dozu 100 mg/kg idamesi 50 mg/kg olucak şekilde verildi. Antibiotik profilaksisi 
Enroflaxacin (Baytril, Bayer) 10 mg/kg P.O olarak verildi. Ortalama 30 dk’lık anestezi verildi. Tüm 
deneklerin ameliyatları supin pozisyonda yapıldı. 

Denekler uygun ameliyathane koşullarında (21.3 derece); traşlamayı takiben % 10’luk 
betadine ile temizlenip, örtüldükten sonra % 70’lik alkol ile silindi, steril ioban draip ile örtüldü. 
Tavşan tibialarından longitudunal kesi ile girilerek cilt ve cilt altı dokular ekarte edilip tibiaya 
ulaşıldıktan sonra tibia korteksine el perferatörü ile ikişer mm’lik delik açıldı. Ardından açılan 
delikten distale doğru üç ve altı mm uzaklığa birer adet yine iki mm’lik delikler açıldı.  Önceden 
hazırlatılan sıcaklık ölçerler distalde açılan deliklere yerleştirildi. Koter kullanıldığında ,yüzeylerden 
geçen elektrik akımı nedeniyle sıcaklık ölçerlerde(termocouple) teknik arıza olmaması için, sıcaklık 
ölçerler elektriksiz ortamda çalışacak şekilde dizayn edilmiş ve cam ile yalıtkanlığı sağlanmıştır 
(şekil-1). 
 
 

  
Şekil-1 Model Üzerinde Cerrahi Çalışma Planı 
 
 
 
Kemiğe açılan ilk delikten koter ile nekroz işlemi başlatıldı. Koterleme işlemi üç ve beş saniye 
aralıkla elli beş ve altmış beş milivolttan yapıldı. Grup A’da elli beş mv elektrokoter üç sn, Grup 
B’de elli beş mv elektrokoter beş sn, Grup C’de altmış beş mv elektrokoter üç sn ve Grup D’de 
altmış beş mv  elektrokoter beş sn uygulandı. Aynı anda üç ve altı mm uzaklıktan eş zamanlı 
sıcaklık ölçer ile sıcaklıklar ölçüldü ve sıcaklık parametreleri aynı anda bilgisayar ortamında sayısal 
parametrelere dönüştürüldü. Kullanılan sıcaklık ölçen cihaz (Elimko E-680) 20-880o aralıkta 
saniyelik sıcaklık ölçümü  ve anında bilgisayar ortamına termocouple aracılığı kayıt yapabilme 
özelliğine sahiptir. Rutin kapama işlemleri ile cerrahiler sonlandırıldı.  Üç gün izlendikten sonra 
mikroskopik inceleme için tavşanlara ötenazi uygulandı. Deneklerin  tibialarından alınan kemik 
dokular bir gün boyunca  % 10’luk formaldehitte bekletildikten sonra  dekalsifikasyon solüsyonuna 
(SHANDON TBD-2) alınarak kontrollü bir şekilde dekalsifiye edildiler. Son olarak bir gün daha % 
10’luk formaldehitte bekletilerek rutin doku takibine alındı ve parafinde bloklandılar (Leica, 



TP1020). Bu bloklardan 5 mikron kalınlığında  alınan seri kesitler  hematoksilen-eozin (HE) boyası 
ile boyanarak ışık mikroskobunda (Leica, DM4000) değerlendirildi ve resmedildi (Leica, DFC 280).  
Yapılan mikroskopik çalışmada koterin uygulandığı bölgeden itibaren 0-3 mm , 3-6 mm ve 6 mm 
sonrası kemik doku ve periost dokusunun canlılığına bakıldı (şekil-2). 

           
Şekil-2 Resimde Görülen Nekrotik Osteositler (siyah ok) ve Nekrotik Perisosteal Hücreler (beyaz 
ok ) 

 
 
IV. Analiz ve Bulgular  

Girişim öncesi tavşanların ortalama vücut sıcaklığı 39.6 o (39.4 o -39.8 o) kemiklerinde 
ortalama sıcaklık ise 31.1 o (31.0 o -31.3 o) idi. Cerrahi içerisinde yapılan sıcaklık ölçümlerinin 
ortalama ve maksimum değerleri Tablo-2’ de özetlenmiştir. Ölçülen sıcaklık dereceleri grup birde 
ortalama 1.  sn’de, 3 mm uzaklıkta  maksimum 46,50’ye; grup ikide 54,95o’ye, grup üçte 60,4o’ye, 
grup 4’te  ise 63,93o’ye çıkmıştır. Anova testi ile yapılan değerlendirmede 3  mm uzaklıktan ölçülen 
dört grup arasındaki sıcaklık dereceleri farkı istatistiksel olarak anlamlıdır(p=0.027). Aynı grupta   6 
mm’den ölçülen sıcaklık dereceleri arasındaki fark  ise istatistiksel  olarak anlamlı bulunmamıştır 
(p>0.05). 

Koterin uygulandığı yerden 3 mm uzaklığa kadar tüm gruplarda kemik perisosteal hücrelerin 
öldüğü gösterilmiştir (Şekil-2), (Tablo 1). Ki-kare testi (Chi-Square Test) ile yapılan 
değerlendirmede; 3  mm’ den sonra elektrokoteri değişik dozlarda uygulamanın istatiksel olarak 
anlamı  olmadığı görülmüş (p>0.05),  3 mm’den sonra tüm hücreleri standart olarak ortadan 
kaldırmanın mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.  

Tablo-1 Koterizasyon Etkisinden 2 Gün Sonra Alınan Nekropsi Materyali Mikroskop Altında 
Dokuların Canlılığının İncelenmesi (+) Nekroz ve Dejenerasyon Mevcut, (-) Nekroz ve 
Dejenerasyon Yok.)  
 0-3mm 

nekroz 
Periosteal 
nekroz 

3-6 mm 
nekroz 

Periosteal 
nekroz 

6- … mm  
Sonrasında 
nekroz 

Periost 
nekroz 

A1 + + + + - - 
A2 + + + + - - 
A3 + + - - - - 
A4 + + + + - - 
A5 + + + + + + 
 A6 + + - - - - 
A7 + + - - - - 
A8 + + + + - - 



B1 + + + + + + 
B2 + +  + + + 
B3 + + - - - - 
B4 + + - - - - 
B5 + + + + + + 
B6 + + + + - - 
C1 + + - - - - 
C2 + + + + + + 
C3 + + + + - - 
C4 + + + + + + 
C5 + + + + + + 
C6 + + + + + + 
C7 + + + + + + 
C8 + + - - - - 
D1 + + + + - - 
D2 + + - - - - 
D3 + + + + + + 
D4 + + + + - - 
D5 + + + + + + 
D6 + + - - - - 
D7 + + + + + + 

 
 
V. Sonuç ve Öneriler  

Günümüzde  yaygın olarak kullanılmasına rağmen  standardizasyonu bulunmayan bu  yöntemin 
standardizasyonuyla birlikte  aşırı uygulamalar nedeniyle oluşan gereksiz doku hasarından veya 
bunun tam aksine  yetersiz uygulamalarla meydana gelen  kemik tümörlerinin nüksünde azalma 
gözlenecektir. Yöntemin ucuzluğu ve  hemen her ameliyathanede bulunan cihazlarla birlikte yaygın 
kullanımı göz önüne alındığında standardizasyonun, tekniğin başarısını önemli ölçüde arttıracağını 
düşünmekteyiz. Bu durumun, uzuv koruyucu cerrahide yeni bir bakış açısı getireceğini 
düşünüyoruz. Cerrahi alanda oluşturulan eklektrik akımı; kesim, ablasyon, koagülasyon, 
disseksiyon ve hemostaz için kullanılmaktadır. Mekanizması elektriksel bir alanda OHM 
kanunlarına göre çalışır[36]. Konvansiyenel elektrokoterizasyon  ve  doku ablasyonu  öncelikli 
olarak  enerji iletim hızıyla belirlenir  ancak elektrot şekli , geometry ve geri beslemeli kontrolde rol 
oynarlar. Geleneksel elektrocerrahi ile doku ablasyonu sırasında, yüksek gerilim ile kıvılcım oluşur. 
Bir elektrot çiftiyle, kaynak elektrod ve  iletken doku arasındaki fiziksel boşlukta  elektrik akımı 
meydana gelir.  İyonlar yeterli akım yoğunluğu, hava veya su molekülleri arasında  şarj olurlar. 
Konvansiyonel ablatif elektrocerrahide, kinetik enerji  şarj olmuş yüklü iyonlarla transfer edilir. Bu 
işlem  intrasellüler ve ekstrasellüler doku moleküllerinin ısınması veya lokalize olarak doku 
hücrelerinin buharlaşması ile sonuçlanır [37]. 

     Kemiğin termal kondiktivitesi 0.0009 cal/sec/cm2/ C/cm, dansitesi 2.6 g/cc, ısı özgüllüğü 

0.162 cal/g/C’dir. Çimentonun termal kondiktivitesi 0.0004 cal/sec/cm2/ C/cm, dansitesi 1.19 g/cc, 

ısı özgüllüğü 0.35 cal/g/C‘dir. Suyun termal kondiktivitesi 0.0015cal/sec/cm2/ C/cm, dansitesi 1  



g/cc, ısı özgüllüğü 1 cal/g/C’dir. Eğer kemik, çimento ve su karşılaştırılırsa; kemik zayıf bir ısı 
ileticisidir [17,38]. Dolayısıyla  kemik hücreleri ve tümör hücrelerini çevre yumuşak dokulara zarar 
vermeden ısı ile inaktive etmek mantıklı bir seçim olacaktır. 
       Tümör kavitesinde mikroskopik rezidü tümör hücrelerini öldürecek pek çok yöntem bugüne 
kadar ortaya atılmıştır. Kemik tümörlerinde cerrahi sonrası rezidü hücrelerin öldürülmesi için 
sadece ısıtma  değil; tümör kavitesini soğutma yöntemi de denenebilir. Argon gazının kryoablasyon 
bening ve malign tümörde güvenle kullanılabildiği Bichels ve ark.  tarafından bildirilmiştir [16]. 

Cerrahi sonrası kemik greftlemesinde yüksek rekkürens riskini alarak   kaviteyi ilk defa 
methylmethacrylate kullanarak dolduran Vidal ve ark.larıdır [18]. Polimerizasyon sırasında ortaya 
çıkan serbest radikaller ve ısınma kanselöz kemikte iki veya üç mm termal nekroz oluşturmuştur 
[19,39]. 
   Kemik tümör dokusunun nekrozizasyonu için yapılan uygulamalarda lazer ablasyon veya 
radyofrekans kullanılabilir [20,21,22,23]. 

    Akagi ve ark.’nın yaptığı bir çalışmaya göre  radyolojik ve histolojik olarak ısının lokal  
antitümöral etkileri kemikte 42 Co’de ortaya çıkmaya başlamaktadır [24]. Kemik dokusunda epifiz 
ve kartilaj, ısıya en dayanıklı bölümlerdir. 55Co’ye kadar kartilaj içerisinde canlı hücreler 
yaşayabilmektedir. 50Co’ye kadar ısıtılan kemik dokusu ise hücre kültürlerinde yaşayamamıştır. 
70Co ‘nin  üstündeki sıcaklıklarda kemiğin dayanıklılığı azalmakta, 90Co’de ise kırılabilen bir 
kemik dokusu oluşmaktadır [25]. Aksu ve ark. çalışmalarında kemik kavitesine uygulanan 80Co’de 
on iki dakikalık saline uygulamasında komplikasyon olmadan çevre kemik hücrelerinin 
öldürüldüğünü göstermişlerdir [13]. 
        
      Çalışmamızın tümör kavitesinin elektrokoterizasyon sonrasındaki incelemelerinde 55 vmv 3 sn 
koter uygulamasında 3 mm uzaklıkta ortaya çıkan sıcaklık ortalama olarak 46.9 dereceye çıkmış 
olup, 3 mm’ye kadar tüm gruplarda kemik ve perisosteal hücrelerin öldüğü görülmüştür. Kemik 
duvarında 55 mv 3 sn boyunca koter uygulamak 3 mm’ye kadar çeperde nekroz yapmaktadır. 3 
mm’den sonra koteri değişik dozlarda uygulamanın istatiksel olarak anlamlı bir farkı yoktur 
(p>0.05). Dolayısıyla 3 mm’den sonra hücrelerin tümünü  öldürmek mümkün değildir. Dört 
grup arasındaki ölçümler incelendiğinde elektrokoter ile 3 mm’ye kadar olan tüm periosteal 
hücreler ve osteositlerde hücrelerin ölümü sağlanabilmiştir.  55 mv. 3  sn uygulamasında canlı 
kalacak hücrelerin güvenli sınırı 6  mm kabul edilebilir. Çünkü tek bir denekte 6 mm’den sonra 
hücrelerin öldüğü gösterilmiştir. Diğer deneklerde ise hücrelerde ölüm gözlenmemiştir. 
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VII. Ekler  
a) Mali Bilanço ve Açıklamaları  

Proje Giderleri 
Bütçe 
Kodu 

Ödenek 
Adı 

Gelir 
Miktarı 

Gider 
Miktarı 

Kalan 

6-03-2 Tüketime 
Yönelik 
Mal ve 
Malzeme 
Alımları 

6.294,00 4.769,72 1.524,28 

6-06-1 Mamul 
Mal 
Alımları 

19.306,00 14.290,00 5.016,00 

  25.600,00 19.059,72 6.540,28 

 
b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar 
Sekiz adet sıcaklıkölçer (thermocouple) ,Bir adet ELİMKO Tarayıcı cihaz ve Bir adet 
Bağlantı kablosu A.Ü.T.F ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ AD. Demirbaş listesi 
envanterine geçmiştir.Gelecekte yapılabilecek ısı ölçümü ile ilgili projelerde 
kullanılabilir. 
Bir adet ÜZÜMCÜ marka elektrokoter cihazı A.Ü.T.F ORTOPEDİ ve 
TRAVMATOLOJİ AD. Ameliyathanesinde daha öncede bahsedildiği gibi proje 
bitiminden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 
c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III'de yer almayan analiz ayrıntıları)  
d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar)  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 
e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler  (Altyapı Projeleri için uygulanmaz) 

Projemiz bilimsel araştırma şeklinde makaleye çevrilmiş olup Klinik bilimsel 
araştırmalar ile ilgili hakemli dergilere gönderilmiştir. 

    



 
NOT: Verilen kesin rapor bir (1) nüsha olarak ciltsiz şekilde verilecek, kesin rapor 
Komisyon onayından sonra ciltlenerek bir kopyasının yer aldığı CD ile birlikte 
sunulacaktır. Kesin raporda  proje sonuçlarını içeren, ISI’ nın SCI veya SSCI veya 
AHCI dizinleri     kapsamında ve diğer uluslar arası dizinlerce taranan hakemli 
dergilerde yayınlanmış makaleler, III. Materyal ve Yöntem ve IV. Analiz ve Bulgular 
bölümleri yerine kabul edilir. 
 

 
 
 



 
 

 


