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İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi

Davet
Değerli Katılımcılar,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 13-15 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan “İntegratif ve Anadolu Tıbbı” Kongresine sizleri davet etmekten
mutluluk ve onur duyarız.
Anadolu toprakları tarihin en eski dönemlerinden beri büyük medeniyetlerin hüküm sürdüğü topraklardır. Asırlar öncesinden günümüze miras kalan ve bugün dünyada kabul gören Anadolu Tıbbı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları için değerli bir kadim bilgi
birikimidir. Binlerce yıllık kültür ve devlet geleneğine sahip medeniyetimiz; milli, dini ve
kültürel yapısı nedeniyle hastaların şifasında koruyucu hekimliği ve geleneksel uygulamaları ön plana çıkarmıştır.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak kanıta dayalı, etkin ve güvenilir geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını geliştirmek; geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını modern
tıp sistemine entegre ederek klinik araştırma ve bilimsel çalışmaları teşvik etmek en büyük
hedefimizdir.
Bu çalışmaların yanında ulusal işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir.
Kongremizin ana teması gelenekten kaynak alarak, güvenliği ve etkinliği kanıtlanmış uygulamaları, bilimin ışığında insanlığın hizmetine sunmayı hedefleyen “integratif tıp” anlayışını yaygınlaştırmak olarak belirlenmiştir. Kongremizde GETAT uygulamaları eksenli olarak
alanında önemli davetli konuşmacılar, bildiriler, posterler, çalışma grupları ve ödüller yer
alacaktır.
Kongremize bilgi, deneyim ve paylaşımlarınızla sağlayacağınız katkılardan ötürü teşekkür
ederiz.
Sevgi ve Saygılarımızla,

Prof. Dr. Cevdet ERDÖL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Kongre Onursal Başkanı

Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI

Prof. Dr. Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU

SBÜ Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yard.
Kongre Başkanı

SBÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UAM Müd.
Kongre Başkanı
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Organizasyon Komitesi
Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Cevdet ERDÖL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü

Kongre Başkanları
Doç. Dr. Elif GÜLER KAZANCI

Prof. Dr. Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU

SBÜ Bursa Tıp Fakültesi Dekan Yard.

SBÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UAM
Müd.

Kongre Başkan Yardımcıları

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Şeyda Efsun ÖZGÜNAY

Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH

Doç. Dr. Elif Güler Kazancı

Dr. Öğr. Üyesi Kanat TAYFUN

Doç. Dr. Aynur Feyzioğlu
Prof. Dr. Şirin Güven

SBÜ Bağcılar SUAM GETAT

Doç. Dr. Şeyda Efsun Özgünay

Dr. M. Mustafa ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Erkan Kaya

SBÜ Kocaeli Darıca Farabi Hast.

Dr. Öğr. Üyesi Kanat Tayfun
Uzm. Dr. Mürsel Sali

Kongre Sekreterleri

Uzm. Dr. Asiye Demirel
Uzm. Dr. Kamuran Çelik

Doç. Dr. Erkan KAYA

Op. Dr. Dursun Ünal

SBÜ Bursa Şehir Hastanesi

Dr. M. Mustafa Çiftci

Uzm. Dr. Asiye DEMİREL

Dr. Belkıs Yaşa

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas EAH
Uzm. Dr. Kamuran ÇELİK
Üçkandil A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Vekili
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Danışma Kurulu*
Prof. Dr. Necdet Ünüvar
T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Tekin
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
Doç. Dr. Tolga Karakan
T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanı
Doç. Dr. Gökhan Tuna Öztürk
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SGK GSS Genel Müdürü
Nevzat Birişik
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM – Genel Müdür
Vet. Dr. Harun Seçkin
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü
Dr. Mehmet Zafer Kalaycı
T.C. Sağlık Bakanlığı Geleneksel Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Daire Başkanı
Dr. Gülsen Topaktaş
T.C. Sağlık Bakanlığı SHGM Eğitim ve Sertifikasyon Daire Başkanı
Uzm. Ecz. Oğuzhan Koyuncu
T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK Bitkisel ve Destek Ürünler Daire Başk.
Prof. Dr. Kemalettin Aydın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Yunus Karakoç
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz
Bursa İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Demir
SBÜ Bursa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Levent Özdemir
SBÜ Yüksek İhtisas EAH Başhekimi
Şevket Orhan
Bursa Kent Konseyi Başkanı
Prof. Dr. Sedat Demir
Bursa Kent Konseyi Sağlık Komisyonu Başkanı
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Bilim Kurulu*

Prof. Dr. Zeynep Sümer
Prof. Dr. İrem Tatlı Çankaya
Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan
Prof. Dr. Şükrü Torun
Prof. Dr. Demet Uçar
Prof. Dr. Ayşegül Ünver
Prof. Dr. Kamil Yazıcıoğlu
Prof. Dr. Ulvi Zeybek
Doç. Dr. Mağfiret Abduveli
Doç. Dr. Senem Alkan Özdemir
Doç. Dr. Elif Güler Kazancı
Doç. Dr Erkan Kaya
Doç. Dr. Ertuğrul Kaya
Doç. Dr. Şeyda Efsun Özgünay
Doç. Dr. Ahu Pakdemirli
Uzm. Dr. Salih Ürper
Uzm. Dr. İbrahim Yıldırım
Dr. Öğr. Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu
Dr. Öğr. Üyesi İlker Solmaz
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Tokaç
Op. Dr Hasan Karaağaç
Dr. Kanat Tayfun
Dr. Ali Özden Öztürk
Dr. Altunay Ağaoğlu
Dr. Batu Bayar
Dr. M. Mustafa Çiftçi

Prof. Dr. Ayten Altıntaş
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş
Prof. Dr. Cihan Aksoy
Prof. Dr. Ülkü Aygen Türkmen
Prof. Dr. M. Tuğrul Cabioğlu
Prof. Dr. Baha Çelik
Prof. Dr. Cemal Çevik
Prof. Dr. Mahfuz Elmastaş
Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan
Prof. Dr. Murat Ertaş
Prof. Dr. Fatih Gültekin
Prof. Dr. Uğur Günşen
Prof. Dr. Fulya İlhan
Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu
Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit
Prof. Dr. Ömer Küçük
Prof. Dr. Salih Mollahaliloğlu
Prof. Dr. Özlem Moraloğlu
Prof. Dr. Kosta Mumcuoğlu
Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu
Prof. Dr. Bülent Orhan
Prof. Dr. Kemal Nuri Özerkan
Prof. Dr. Hanefi Özbek
Prof. Dr. Dilek Özcengiz
Prof. Dr. İlhan Öztekin
Prof. Dr. Levent Öztürk
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Bilimsel Program

13 MAYIS 2022, CUMA
A SALONU

09:30-10:30

09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30

B SALONU

Açılış Paneli
Anadolu Tıbbı ve Türkiye’deki
Gelişimi
Oturum Başkanları:
Elif Güler Kazancı, Halit
Yerebakan, Ahmet Yaser
Müslümanoğlu
Ayten Altıntaş
Geleneksel Tababette Anadolu
Tıbbının Yeri ve Bursa
Volkan Acar
Orta Asya Türk Tıbbının Anadolu’ya
Aktardığı Miras
Mahmut Tokaç
Anadolu Tıbbı’nın Türk/İslam
Dönemi

10:30-10:45

ARA

10:45-12:15

PANEL-2
GETAT Eğitimlerinin Dünü, Bugünü
ve Geleceği
Oturum Başkanları: Cemal Çevik,
Mehmet Murat Tuncer

10:45-11:15

Ahmet Yaser Müslümanoğlu

11:15-11:45

Mahmut Tokaç

11:45-12:15

14:00-15:45

Oğuzhan Koyuncu
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler
Ruhsatlandırma Yönetmeliği
Gökçe Gelmez
Homeopatik Tıbbi Ürünler
Ruhsatlandırma Yönetmeliği
Özden İşcan Yavaşoğlu
Apiterapi ürünlerinin sağlık
beyanlı ürünler kapsamında
değerlendirilmesi

Salih Mollahaliloğlu

12:15-14:00

PANEL-3
TİTCK Mevzuat
Bilgilendirme Paneli
Oturum Başkanı: Tolga Karakan

ÖĞLE ARASI
AÇILIŞ ve PROTOKOL
KONUŞMALARI
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Bilimsel Program

13 MAYIS 2022, CUMA
C SALONU

D SALONU

ARA
PANEL-4
Hirudoterapi
Oturum Başkanı: Kosta Mumcuoğlu

10:45-11:05
11:05-11:25
11:25-11:45
11:45-12:05
12:05-12:15

Batu Bayar
Sık Karşılaşılan Hastalıklarda
Hirudoterapi Uygulamaları
Hüseyin Ayhan
Sülüklerin Biyolojisi, Bakımı ve
Biyoaktif Etkileri
Deniz Esin
Sülük Uygulama Prensipleri
Kübranur Ünal
Tıbbi Sülük Salgısının Hücre
Proliferasyonu, Anjiogenez ve Yara
İyileşme Üzerine İn Vitro Etkisi
Tartışma

GETAT
Klinik Araştırmaları
Etik Yaklaşım Kursu
Hanefi Özbek

ÖĞLE ARASI
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13 MAYIS 2022, CUMA
15:45-16:00

ARA
PANEL-5
Apiterapi

PANEL-6
Fitoterapi

Oturum Başkanı: Abdurrahim
Koçyiğit

Oturum Başkanı: İrem Tatlı
Çankaya

16:00-16:30

Ali Timuçin Atayoğlu
Önleyici Tıpta Apiterapi

Mağfiret Abdulveli Bozlar
Uygur Tababetinde Fitoterapi

16:30-17:00

Dursun Ünal
Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında
Apiterapi

Belkıs Yaşa
Anadolu Tababetinde Fitoterapi ve
Beslenme ile Tedavi

Aygül İmangaliyeva
Sistemik Lupus Eritematozusta
Apiterapi

Derya Derince Zorlu
Göğüs Hastalıklarında Fitoterapi

16:00-17:30

17:00-17:30

Disk Hernilerinde Apiterapi
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13 MAYIS 2022, CUMA
ARA
PANEL-7
Bağımlılıkta GETAT Uygulamaları

PANEL-8
GETAT Teşhis yöntemleri

Oturum Başkanı: Ahu Pakdemirli

Oturum Başkanı: Mehmet Tuğrul Cabıoğlu

İskender Türsen
Bağımlılık Tedavisinde Hipnoterapi

Batu Bayar
GETAT ‘ta Kullanılan Teşhis Yöntemleri

Deniz Aracı
Yeme Bağımlılığında Hipnoakupunktur

Doğuş Bahadır
Nabız ile Teşhis

Ayşegül Ünver
Bağımlılıkta Homeopati

Zübeyde Kurtoğlu
Geleneksel Çin Tıbbında Dil Muayenesi
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14 MAYIS 2022, CUMARTESİ
A SALONU
PANEL-1
İnflamasyon

09:00-10:30

Oturum Başkanı: Mahfuz Elmastaş

09:00-09:30

Cemal Çevik
Mikroinflamasyon

09:30-10:00

Yasemin Akçay
Enflamasyonda Oksidatif Stres ve Glutatyon

10:00-10:30

Abdurrahim Koçyiğit
Enflamasyon Biyokimyası, Bitki ve Arı Ürünleri ile Etken Maddelerinin
Enflamasyon üzerine Etkileri

10:30-10:45

ARA

10:45-12:15

PANEL -4
Akupunktur
Oturum Başkanı: Cemal Çevik

10:45-11:15

Mehmet Tuğrul Cabıoğlu
Geleneksel Çin Tıbbında Etiyolojik Faktörlerin Etkilerine Fizyopatolojik
Yaklaşım, Etiyolojik Faktörler Üzerinden Nokta Seçimi

11:15-11:45

Ahmet Kalaycıoğlu
Fasiyal Paralizide Elektroakupunktur

11:45-12:15

Baha Çelik
Lökomotor Sistem Hastalıklarında Akupunktur

12:15-13:00

Öğle Arası // Masalların Gücü – Hacivat Karagöz Gölge Oyunu
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Bilimsel Program

14 MAYIS 2022, CUMARTESİ
B SALONU

C SALONU

PANEL-2
Manuel Terapi

PANEL-3
Proloterapi

Oturum Başkanı: Ahmet Yaser
Müslümanoğlu
09:00-09:20
09:20-09:40
09:40-10:00

10:00-10:20
10:20-10:30

Oturum Başkanı: Hasan Karaağaç

Cihan Aksoy
Servikal Bölge Sorunlarında
Manuel Tedavi
Gülşah Yaşa Öztürk
Refleksoloji
Erdem Yörükoğlu
Lumbal Bölge
Problemlerinde Manuel
Tedavi Uygulamaları
Necmiye Ün Yıldırım
Sakroiliak Eklem
Disfonksiyonlarında Manuel
Terapi
Tartışma

Hasan Doğan
Proloterapinin Ozon, Nöroproloterapi
ve Diğer Metotlarla Kombinasyonu ve
Bütüncül akıl
Derya Can
Modifiye Proloterapi ve Klinik
Deneyimlerimiz
Tolga Avşar
Osteoartrit Tedavisinde Periartiküler %5
Dextroz Proloterapisi

ARA

ARA

PANEL -5
Kronik Ağrı

PANEL -6
Osteopati

Oturum Başkanı: Ülkü Aygen Türkmen

Oturum Başkanı: Cihan Aksoy

İlhan Öztekin
Kronik Ağrıda Akupunkturun Yeri

Salih Ürper
Parietal Osteopati

Sebahat Ünlü
Kronik Ağrılarda Nöralterapi

Hicran Uşan
Kranial Osteopati

Şeyda Efsun Özgünay
Kronik Ağrılarda Hipnoterapinin Yeri

Mürsel Sali
Visseral Osteopati

Öğle Arası // Masalların Gücü – Hacivat Karagöz Gölge Oyunu
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14 MAYIS 2022, CUMARTESİ
PANEL-7
İnfertilite

13:00-14:30

Oturum Başkanı: Ahmet Yaser Müslümanoğlu

13:00-13:30

Mustafa Çiftci
İnfertilite Tedavisinde Akupunktur ve Kupa Uygulamaları

13:30-14:00

Buğra Adil Buyrukçu
İnfertilite Tedavisinde Gıda Takviyeleri

14:00-14:30

Oğuzhan Gündüz
Erkek İnfertilitesinde Getat Yaklaşımı

14:30-14:40

ARA

14:40-15:20

UYDU OTURUMU
İlaç, OTC ve Takviye Edici Gıdalarda Ürüne Özel Kapsül Çözümleri
Dr. Nicolas Madit

15:30-17:00

PANEL -10
Auriküloterapi

Business Development Manager
Lonza Capsules & Health Ingredients

Oturum Başkanı: İlhan Öztekin
15:30-16:00

Emel Gökmen
Klinik Uygulamalarda Aurikulomedicine

16:00-16:30

Ayfer Kuzulugil
Stres tedavisinde Aurikuloterapi

16:30-17:00

Hasan Karaağaç
Neden Mikrosistem Olarak Aurikuloterapi?

17:00-17:15

ARA
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14 MAYIS 2022, CUMARTESİ
PANEL-8
Bursa Kent Konseyi Sağlık çalışma Grubu
Paneli Kanser ve İntegratif Tıp

PANEL-9
Maggot Uygulaması
Oturum Başkanı: Batu Bayar

Oturum Başkanları:
Sedat Demir, İlhan Aydın
Bülent Orhan
Kanser tedavisinde standart tedavilerin
alternatif veya tamamlayıcı tedavilere göre
güçlü ve zayıf yönleri
Uğur Günşen
Kanserin önlenmesinde beslenme, gıda
takviyeleri ve pro ve prebiyotikler
İbrahim Yıldırım
Kanser ve integratif tıp Kanser hastalarının
tıbbi tedavilerini tamamlayıcı tedaviler,
uygulama metodları

13:00-13:30
13:30-13:50
13:50-14:10
14:10-14:30

Erdal Polat
Larva Debridman Tedavisi
Kosta Mumcuoğlu
Dekübit ülserlerinde larva
tedavisinin kullanımı
Perçin Caşkan
Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahide Maggot Terapi
Bayram Colak
Neden Maggot Debridman
Tedavisini Tercih Edelim?

ARA

PANEL -11
Mezoterapi

PANEL -12
Kupa

Oturum Başkanı: Asiye Demirel

Oturum Başkanı: Mustafa Çiftci

Bülent Özdemir
Mezoterapi ve 3D Yüz Uygulama Teknikleri

Kasım Altıntaş
Kupa Terapinin Diğer Getat Yöntemleri ile
Kombinasyonu

Eyyup Polat
Cilt Rejüvenasyonunda Peeling

Ekrem Yılmaz
Kupa Uygulamasının İntegratif Tıptaki Yeri
ve Etik

Mevlüt Dağ
Cilt Rejüvenasyonunda Mezoterapi

Süleyman Ersoy
Kupa Terapi ve Detoksifikasyon
ARA
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Bilimsel Program

14 MAYIS 2022, CUMARTESİ
17:15-18:45

PANEL -13
Onkolojide GETAT Uygulamaları
Oturum Başkanı: Salih Mollahaliloğlu

17:15-17:45

Canfeza Sezgin
Kanser Kök Hücresine Karşı Tamamlayıcı Tedaviler

17:45-18:15

Mutlu Demiray
Yüksek Doz C vitamini

18:15-18:45

Ömer Küçük
İntegratif Onkoloji
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14 MAYIS 2022, CUMARTESİ
PANEL -14
Kadın Sağlığında Getat Uygulamaları

PANEL -15
Müzik Terapi

Oturum Başkanı: Özlem Moraloğlu

Oturum Başkanı:Hanefi Özbek

Belkız Berna Külah
Makat Gelişte Moksübisyon Yöntemi

17:15-17:45

Şükrü Torun
Müzik Terapisinde Eşleme
İlkesi ve Ritmik Kenetlenme

Zuhal Dilek Sanlı
Kadın Sağlığına Bütüncül Bakış: Kadın
Sağlığında Anadolu Tıbbının Yeri

17:45-18:05

Şeyma Çatalgöl
Doğumun Ritmi-Nefesin
Ritmi-Müziğin Ritmi

18:05-18:25

Şükran Başar
Okumanın Ritmi-Müziğin Ritmi

18:25-18:45

Sena Çarıkcı
Yürümenin Ritmi, Parkinson
Hastalığı ve Müzik Terapisi

Ayşe Duman
Duygusal Bütünlükte Kadın Sağlığı
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15 MAYIS 2022, PAZAR
A SALONU

09:00-10:30

PANEL -1
Obezitede Getat Uygulamaları
Oturum Başkanı: Zübeyde Kurtoğlu

09:00-09:30

Mehmet Tuğrul Cabıoğlu
Obezitede Akupunktur

09:30-10:00

Hasan Hüsnü Eren
Obezite tedavisinde mikrobesinler ve detoks

10:00-10:30

Sümeyra Candan
Beslenmenin Mikrobiyata ve Obeziteye Etkisi

10:30-10:45

ARA

10:45-12:15

PANEL-4
Nöralterapi
Oturum Başkanı: Salih Ürper

10:45-11:15

Tijen Acarkan
Kronik Yorgunluk Sendromunda Nöralterapi

11:15-11:45

Demet Erdoğan
İnfertilitede Nöralterapinin Etkinliği

11:45-12:15

Tijen Secerli
Nöralterapide Bir Bozucu Alan: Dental Semptomlar

12:15-13:00

ÖĞLE ARASI
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15 MAYIS 2022, PAZAR
B SALONU

C SALONU

PANEL-2
Fonksiyonel Tıp

PANEL-3
Ozon Uygulamaları

Oturum Başkanı: Gülsemin Ertürk Çelik,
Gülsema Akıncı

Oturum Başkanı: Mürsel Sali

Gülsemin Ertürk Çelik
Fonksiyonel Tıp Bakış Açısıyla Fibromiyalji

Döndü Genç Moralar
Ozon Etki Mekanizması ve Güncel
Literatürdeki Yeri

Kerem Korkut
Çölyak Hastalığı ve Çölyak Dışı Buğday
Hassasiyeti

Ülkü Aygen Türkmen
Ozonun Multidisipliner Kullanımı

Didem Akdeniz
HPA Aksı Disfonksiyonlarına Fonksiyonel
Tıp Bakış Açısı

Lale Yeprem
Diyabet ve Ozon
ARA

PANEL-5
Pediatrik Hastalıklarda Getat Uygulamaları

PANEL-6
Beslenme

Oturum Başkanı: Senem Alkan ÖzdemirElif Güler Kazancı

Oturum Başkanı: Asuman Kaplan Algın

Gürkan Genç
Dikkat Eksikliği ve Otizmde Klinik
Tecrübeler ve Uygulamalar

Pelin Yüksel
Fonksiyonel Tıp Bakış Açısı ile Beslenme

Ahmet Aydınalp
Pediatrik Hastalıklarda Fitoterapi ve
Aromaterapi Uygulamaları

Doğu Yıldırım
Geleneksel Anadolu Tıbbı ile MizaçMikrobiyata-Mikrobiyom Bağlantısı

Sibel Spinu
Homeopat Gözüyle Ateşli Çocuğa Yaklaşım

Fidan Pesen
Mizaca Göre Beslenme

ÖĞLE ARASI
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13:00-14:30

PANEL-7
Psikiyatrik Hastalıklar ve Beslenme
Oturum Başkanı: Erkan Kaya

13:00-13:20

Asuman Kaplan Algın
Bağırsak ve Psikoloji Sendromu

13:20-13:40

Didem Numanoğlu Gülmez
Toksik Yaşam Maruziyetlerini Azaltma ve Gıda Seçiminde Dikkat Edilmesi
Gerekenler

13:40-14:00

Recep Keşli
Otizmde Nöro-İmmuno- Patolojik değişiklikler; Otizme Tıbbi Bakış

14:00-14:20

Adil Zorlu
Otizm ve Beslenme

14:20-14:30

Tartışma

14:30-14:40

ARA

14:40-15:20

UYDU OTURUMU
Aromaterapi ve Faydalı yağlar içinde Anadolu bakterileri
(Yerli izolat yeni nesil probiyotik bakteriler)
İle Otizm ve detox protokolleri
Hülya Kayhan

15:30-17:00

PANEL-10
Homeopati
Oturum Başkanı: Fulya İlhan, Necmiye Demircan

15:30-16:00

Altunay Ağaoğlu
Dünyada Homeopatinin Dünü, Bugünü ve Geleceği

16:00-16:30

Fatma Henden
Hastalıkların Yolculuğu ve Homeopatik Bakış Açısı

16:30-17:00

Demet Uçar
Kronik Hastalıklar-Miyazma Kavramı

17:00-17:30

KAPANIŞ
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15 MAYIS 2022, PAZAR
PANEL-8
Dermatolojik Hastalıklarda GETAT
Oturum Başkanı: Belkıs Yaşa

PANEL-9
Hipnoterapi
Oturum Başkanı: Şeyda Efsun Özgünay

Ebru Onat Göktaş
Cilt Hastalıklarında Aromaterapi
Alis Özçakır
Cilt Hastalıklarında Homepati
Zeynep Sümer
Cilt Hastalıklarında Mikrobiyatanın Önemi

13:00-13:30

Semih Emre Ayyıldız
Bruksizm Olgularında
Tıbbi Hipnoz ile Tedavi
Yaklaşımları

13:30-14:00

Sinan Güzel
Çocuk ve Ergenlerde
Hipnoterapi

14:00-14:30

Mehmet Karav
Cinsel İşlev Bozukluklarında
Hipnoterapi

Ülker Gül
Dermatolojide Fitoterapi
Tartışma

ARA

PANEL-11
Fitoterapi
Oturum Başkanı: Kanat Tayfun

PANEL-12
Biyorezonans
Oturum Başkanı: Metin Yurdakoş

İrem Tatlı Çankaya
15:30-15:50
Bitkisel tıbbi ürün üretim
sürecinde Ar-Ge Çalışmaları
Murat Ertaş
15:50-16:10 Türk Defnesinin Coğrafi İşaret
Serüveni
İlkay Erdoğan Orhan
16:10-16:30 Fitoterapide Etkinlik, Kalite ve
Güvenlik
Hasan Aydınlık
Tarımdan Son Ürüne Tıbbi
16:30-16:50
Aromatik Bitki Yetiştiriciliği;
Kocaeli Modeli
16:50-17:00
Tartışma

Murat Pehlivan
Biyorezonansın Biyofiziksel Temelleri
Esra Kırsever
Primovasküler Sistem ve Biyorezonansın
Onkolojik Vakalar Üzerine Etkileri

Sinan Akkurt
Klinikte Biyorezonans Uygulamaları
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI
14 MAYIS 2022, CUMARTESİ
ATÖLYE 1

ATÖLYE 2

ATÖLYE 3

Uzm. Dr. Sevda Tan
Kinezyolojik
Ozonpunktur ve
lazer akupunktur
ağrı-enflamasyon
tedavileri

Prof. Dr. Ayşegül
Ünver
Meditasyon ve
mindfulness (bilinçli
farkındalık) insan
sağlığı üzerinde etkisi,
yapılan çalışmalar

10:15 - 11:15

Dr.Ekrem Yılmaz,
Dr.Ayten Yılmaz
Kupa Uygulamasının
İntegratif Tıptaki
Yeri ve Hastalıklarda
Kullanımı

Doç.Dr. Gürkan Genç
Pediatrik Akupunktur
Uygulamaları

Dr.Ayfer Kuzulugil
Stres Tedavisinde
Aurikuloterapi

11:30 - 12:30

Op.Dr. Hasan Doğan
Kalça Eklemi
Sorunlarında
Proloterapi ve
Bütüncül Yaklaşım

Ost.Fzt.Erdem
Yörükoğlu
Lumbal Bölge
Problemlerinde
Manuel Tedavi
Uygulamaları

Bülent Özdemir
Hyaluronik Asitin
Katman Farkı
Uygulamaları

13:00 - 14:00

Prof.Dr. Mehmet
Tuğrul Cabioğlu
Kozmetik Akupunktur

Op.Dr. Zühal Dilek
Sanli
Doğumda
Tamamlayıcı Tıp
Yöntemleri

Prof.Dr.Cihan Aksoy
Servikal Bölge
Sorunlarında Manuel
Tedavi

14:15 - 15:15

Prof.Dr. Cemal Çevik
Mikrokolon
Akupunkturu

Uzm.Dr. Şükran
Taştan Sakarya
Yüzde Mezoterapi
Uygulamaları

Op.Dr.Dursun Ünal
Apiterapi Ürünleriyle
Fonksiyonel Gıda
Hazırlama

15:30 - 16:30

Uzm. Dr. Necmiye
Demircan
Otizm Spektrum
bozukluğunda
homeopati

Dr. Mehmet Karav
Regresyon
Hipnoterapisi

Uzm.Dr.Salih Ürper
Uzm.Dr. Hicran Uşan
Osteopati

16:45 - 17:45

Prof.Dr. Ülkü Aygen
Türkmen
Ozonun
Multidisipliner
Kullanımı

Op.Dr. İnci Çavuşoğlu
Hipnozun Gebelik
ve Doğum Sürecinde
Kullanımı

Dr. Doğuş Bahadır
Sujok Uygulaması

09:00 - 10:00

Uzm.Dr.Deniz Esin
Hirudoterapi
UygulamaTeknikleri       
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ATÖLYE ÇALIŞMALARI
15 MAYIS 2022, PAZAR
ATÖLYE 1

ATÖLYE 2

ATÖLYE 3

Op.Dr. Dursun Ünal
Arı Yatağında Akupunktur Uygulaması
(Devapi Tabiat Bahçesinde Yapılacaktır- Kongre Merkezinden Uzakta) Pazar sabah 09:30-12:00

Prof. Dr. Michael Frass
Prof. Dr. Alis Özçakır
Additive Homeopathy:
scientific and
practical aspects
/ ’Homeopatinin
Bilimsel ve Pratik
Bakış Açısı’’ (Online)

09:00 - 10:00

Dr. Eyyüp Polat
Mezoterapide
Periorbital Bölge
Uygulamaları

Prof.Dr. Kamil
Yazıcıoğlu
Doç.Dr. Erkan Kaya
Kinezyolojik
Bantlamada Püf
Noktaları

10:15 - 11:15

Dr. Sinan Güzel
OKB ve Hipnoterapi

Ecz. Hülya Kayhan
Aromaterapi

Uzm. Dr. Gülşah Yaşa
Öztürk
Kas İskelet Sistemi
Hastalıklarında
Refleksoloji

11:30 - 12:30

Dr.Hasan Hüsnü Eren
Vaka Örnekleriyle
İyot Tedavi ve Detoks
Protokolleri

Dr. Belkıs Yaşa
Akupunktur ve Kişiye
Özgü Uygulamalarda
Radyestezi Yaklaşımı

Dr. Mevlüt Dağ
Peeling ve Mezoterapi
Kombinasyonları

13:00 - 14:00

Uzm.Dr. Emel
Gökmen
Postüroloji ve Klinik
Uygulamalar

Ecz. Fidan Pesen
Geleneksel Mizaç
Tıbbı Bakış Açıcına
Göre Lohusalık
Dönemi

Dr.Demet Erdoğan
Dr.Tijen Acarkan
Dt.Tijen Secerli
Baş ve Boyun
ağrıları ve
Temporomandibular
Eklem
Disfonksiyonlarında
Nöralterapi

14:15 - 15:15

Dr. İskender Türsen
Bağımlılık Tedavisinde
Hipnoterapi

Diyetisyen Pelin
Yüksel
Fonksiyonel
Beslenme - Mutfak
Atölyesi

Dt. Seyfettin Babat
Diş Hekimliğinde
Hipnoz

15:30 - 16:30

Op.Dr. Hasan
Karaağaç
Kronik Dejeneratif
Hastalıklarda
Aurikuloterapi ve
Diğer Mikro Sistem
Akupunktur
Yöntemlerinin
Karşılaştırması

Prof.Dr. Murat
Hökelek
Lyme Hastalığı
Tedavisine Bütüncül
Yaklaşım

Uzm.Dr. Sibel Spinu
Remedi reaksiyonları
ve potens seçimi
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ÇALIŞTAYLAR

GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE FONKSİYONEL
TIP UYGULAMALARI SERTİFİKALI EĞİTİM
PROGRAMI STANDARTLARI ÇALIŞTAYI
Tarih: 13 Mayıs Cuma / 09:30-12:00 / Çalıştay Salonu
Oturum Başkanları: Gülsen Topaktaş, Mürsel Sali
 Sertifikalı Eğitim Program Müfredatları
 Sertifikalı Eğitim Yürütme, Usul Ve Esasları
 Sertifika Yenileme Ölçütleri
 Sertifikalı Eğitim Eğiticileri ve Nitelikleri
Paydaşlar:
 Sağlık Bakanlığı SHGM Eğitim ve Sertifikasyon Dairesi
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi GETAT UAM
 SBÜ YİEAH Bursa GETAT Uygulama ve Eğitim Merkezi
 GETAT Merkezleri Sorumlu Hekimleri
 Akademisyenler
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ÇALIŞTAYLAR

ÜLKEMİZDE TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDEN
HAMMADDE VEYA ARA ÜRÜN İŞLEYİŞ
MODELLERİ ÇALIŞTAYI
Tarih: 14 Mayıs Cumartesi / 09:00-12:15 / Çalıştay Salonu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İrem Tatlı Çankaya, TAGEM Genel Md. Yard.
Doç. Dr. İlhan Aydın, Doç. Dr. Ayşe Gül Sarıkaya
Hammaddeden üretime doğru planlama ve yol haritası belirlenmesinin stratejik önemi
Tıbbi aromatik bitkilerin doğru türlerinin doğru alanlarda kültürel yetiştiriciliği ve
bunların sağlıkta kullanım amaçlarına uygun endüstrinin ihtiyacına yönelik üretim
hazırlık aşamaları
 Anadolu tıbbı ve integratif tıp perspektifi ile tedavide kullanılabilecek bitkisel ürünlerin
ve ilaçların bilinirliği ve ulaşılabilirliği, öncelikler
 Bitkisel ürün hammaddeleri ve bitkisel ekstraktiflerde sektörün dışa bağımlılık boyutu
Paydaşlar :
 Tarım Bakanlığı TAGEM Genel Müdürlüğü
 Sağlık Bakanlığı TİTCK Bitkisel Ürün ve Destekler Daire Başkanlığı
 Tarım Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Eğitim ve Yayın Dairesi
 Orman Genel Müdürlüğü, Ekosistem Daire Başkanlığı
 Bursa Teknik Üni. Orman Fak., Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak.
 Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
 Bursa Tarım İl Müdürlüğü
 GETAT Merkezleri Fitoterapi hekimleri
 Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü
 Uludağ Ü. Ziraat fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
 Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü -TAGEM
 BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü)-TAGEM
 Tıbbı ve Aromatik Bitkiler alanında Araştırmacılar ve Akademisyenler
 Gıda Takviyesi Ve Bitkisel Ürün Üreten Yerli Firma Yetkilileri
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Sözlü Bildiriler

BİLDİRİ OTURUMU
15 MAYIS 2022, PAZAR / ÇALIŞTAY SALONU
Oturum Başkanı: Mürsel Sali
10:00-11:05
10:00-10:05

Sözlü Bildiri Oturumu-1
SS-01
Kupa Tedavisi Uygulama Çeşitleri

10:05-10:10

SS-02

10:10-10:15

SS-03

10:15-10:20

SS-04

10:20-10:25

SS-05

10:25-10:30

SS-06

10:30-10:35

SS-07

10:35-10:40

SS-08

10:40-10:45

SS-09

10:45-10:50

SS-10

10:50-10:55
10:55-11:05
11:05-11:20

Ethnobotanical Characteristics of
Wormwood and Mugwort (Artemisia
L.) Species
Effects of Group Psychoeducation
Assisted Hippotherapy on Anxiety
Level, Anger Level and Expression,
Sleep Quality in Physicians Working
in Covid-19 Clinics
Çerçi Yusuf: 1. Dünya Savaşı Yıllarında
Yaşamış Bir Anadolu Halk Hekimin 21
Yüzyıla Taşıdığı Tıp Mirası
Halk Tıbbında Kulak Hastalıkları ve
Tedavilerinde Osmanlı Tıbbının İzleri
Kırmızı Altın Safran (Crocus sativus):
Ankara-Gölbaşı Örneği
Fibromiyalji Hastalarında Yaş
Kupa Uygulamasının etkinliğini
Değerlendirmek
Genç Lokman Hekimlerin İhtiyaç
Analizi
Osmanlı Dönemi Tıp Kitaplarında
Beslenme

Migren Hastalarında Hacamat
Ve Akupunktur Uygulamasının
Etkinliğinin Karşılaştırılması
SS-11
Geleneksel Çin Tıbbında Meridyen
Hipotezleri ve Yeni Bir Hücre Tanımı:
Telositler
Soru & Cevap
ARA
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Ayten Yılmaz, Ekrem Yılmaz,
Emre Akbaş
Mukaddes Kocaoğlu Kavas,
Hacer Dağaşan, Mehtap
Öztekin, Ayşe Yildiz
Şükrü Torun, Cafer Yıldırım,
Ezgi Dinibütün Öğrünç, Enis
Kasım Sezgin, Özgür Özgey,
Ayşe Tuncel
Rana Babac Celebi
Serra Ağırman Yılmaz
Abdulkadir Arslan, Sevinç
Demir
Canan Karacaoğlu, Süleyman
Ersoy
Mustafa Çetin, Cemile Çetin
Gülay Çoksarı Çoksarı,
Sümeyra Sultan Tiske İnan,
Sebahat Kocaoğlu, Salih
Mollahaliloğlu
Rana Çelikkol, Süleyman
Ersoy
Gülay Tuna
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Sözlü Bildiriler
11:20-12:20
11:20-11:25

11:45-11:50

Sözlü Bildiri Oturumu-2
SS-12
Anadolu’nun Unutulmaya Yüz Tutmuş
Bitkisi Çemen (Trigonella foenumgraecum L.)
SS-13
Tıbbi Amaçla Kullanılan Bazı
Nane Türlerinin Fenolik Bileşik
Kompozisyonlarının Belirlenmesi
SS-14
Anadolu Tıbbının Türk/İslam Dönemi
(Turkish/Islamic Period of Anatolian
Medicine)
SS-15
Comparison of the efficacy of dry
needling and ischemic compression
methods in myofascial pain
syndrome: a randomized trial
SS-16
Geleneksel Tababette Anadolu
Tıbbının Yeri ve Bursa
SS-19
Venöz Ülser Tedavisinde Ozon Terapi

11:50-11:55

SS-17

11:25-11:30
11:30-11:35
11:35-11:40

11:40-11:45

11:55-12:00
12:00-12:05

12:05-12:10

12:10-12:20

Larva Debridman Tedavisi-Maggot
Debridement Therapy
SS-18
Kanserli hastalarda bentonitin
kemoterapi yan etkileri üzerine etkisi;
vaka serisi
SS-20 The Knowledge, Perspective and
Practices of Our Hospital Physicians
to Traditional and Complementary
Medicine.
SS-21
Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencilerinin
Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Hakkında Tutumları ve
Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Soru & Cevap
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Sevinç Demir, Abdülkadir
Arslan
Ayten Yılmaz, Duygu Mısırlı,
Mahfuz Elmastaş
Mahmut Tokaç
Sevil Karagül, Saime Ay

Ayten Altıntaş
Döndü Nisa Karsli, Fernaz
Mecidiye, Elif Şahin
Erdal Polat, Uğur Cangel
Metin Turan
Asiye Demirel, Tuğba Onur,
Şeyda Efsun Özgünay
Elif Güler Kazancı, Asiye
Demirel, Livanur Sever
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Sözlü Bildiriler

POSTERLER
No

Başlık

Yazar

PS-01

Hastanemizdeki gebeler doğumda
tamamlayıcı tıp yöntemleri hakkında ne
düşünüyor?

Nefise Nazlı Yenigül, Oya Aldemir

PS-02

Caenorhabditis elegans
nematodlarında nar kabuğu ve zeytin
yaprağı ekstresinin yaşam ömrünü
uzatıcı etkisinin incelenmesi

Levent Alparslan, Doğan Üvey,
Meltem Güleç

PS-03

Temel Fitoterapi Bilgisi Tıp Fakültesi
Çekirdek Eğitim Programı İçinde Yer
Almalı mıdır?

Celalettin Semih Kunak

PS-04

Terra- Thalossaterapy (Bentonit Kili ve
Deniz Suyu) İle Tedavi

Hamit Tecer

PS-05

Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Uygulamaları Konusunda Sağlık
Profesyonellerinin ve Öğrencilerinin
Bilgi, Tutum ve Görüşleri: Bir Sistematik
Derleme ve Meta-analiz

Mustafa Tözün, Hazal Küçükefe
Bağ, Merve Pektaş, Ece Soyaçıkgöz,
Mustafa Agah Tekindal

PS-07

Eski Tıp Yazmalarında Halitozis(Ağız
Kokusu) Tedavileri | Halitosis (Bad
Breath) Treatments in Ancient Medical
Manuscripts

Şennur Çağlar, Necmettin Çağlar

PS-08

Akasya gamının sağlığa etkisi

Ceyda Afsin Berdanoglu and Reyhan
Aliusta
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SS-01

Kupa Tedavisi Uygulama Çeşitleri
Ayten Yılmaz1,2, Ekrem Yılmaz1,3, Emre Akbaş4
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAM), Sakarya
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fitoterapi Doktora, İstanbul
3
Lokman Hekim Üniversitesi, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Doktora, Ankara
4
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

1

2

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kupa tedavisi, eski Mısırlılar ve Çinliler tarafından
uygulanmış geleneksel şifa yöntemlerinden biridir. Türkiye’de 27 Ekim 2014 tarihinde
yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları yönetmeliğiyle Sağlık Bakanlığı
tarafından tanımlanan 15 metottan birisidir.
Dünya çapında yaygın olarak kullanılan kupa tedavisi özellikle coğrafi bölgelere, kültürlere ve
uygulayan kişilerin kişisel deneyim ve tecrübelerine göre farklı kupa terapisi çeşitleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bazı malzemelerin kolay temin
edilmesiyle beraber bu çeşitlilik eklenerek devam etmektedir.
Genellikle kullanılan tekniğe, kupa içerisindeki negatif basınç seviyesine, negatif basıncı
oluşturan etkene, kupa içerisinde yer alan materyale ve uygulanan vücut bölgesine göre
uygulamalar farklılık arz etmektedir. Burada uygulayıcılara kupa tedavisi uygulama çeşitlerinin
tanıtımı, uygulayıcıların kupa tedavisi ile ilgili bilgi ve becerilerinin artırılması ile uygulama
çeşitlerinin ayrımı ve karşılaştırılmasını yapabilmeleri, bütün kupa yöntemlerini kullanıcıların
öğrenip uygulama yapmaları, araştırmalara dahil etmeleri ve neticede daha iyi sonuçlara
ulaşmaları için yardımcı olunması amaçlanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kupa tedavisi, hacamat, geleneksel ve tamamlayıcı tıp.

Types of Cupping Therapy Application
Ayten Yılmaz1,2, Ekrem Yılmaz1,3, Emre Akbaş4
Sakarya Training and Research Hospital, Traditional
Complementary Medicine Center (GETAM), Sakarya
2
University of Health Sciences, Hamidiye Institute of Health Sciences, PhD in Phytotherapy, Istanbul
3
Lokman Hekim University, Traditional Complementary Medicine PhD, Ankara
4
Haseki Training and Research Hospital, Istanbul
1

Cupping therapy, which dates back thousands of years, is one of the traditional healing
methods applied by the ancient Egyptians and Chinese. It is one of the 15 methods defined by
the Ministry of Health with the Traditional and Complementary Medicine Practices regulation
published in Turkey on October 27, 2014.
Cupping therapy, which is widely used around the world, emerges as different types of cupping
therapy, especially according to geographical regions, cultures and personal experiences and
experiences of the people who apply it. Today, this diversity continues with the development
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of technology and the easy availability of some materials.
Applications differ according to the technique used, the negative pressure level in the cup, the
factor that creates the negative pressure, the material in the cup and the applied body area.
Here, it is aimed to introduce the types of cupping therapy to the practitioners, to increase the
knowledge and skills of the practitioners to distinguish and compare the types of application
about the cupping therapy, to help the users learn and practice all the cupping methods and
to include them in research and ultimately to achieve better results.
Key words: Cupping therapy, cupping, traditional and complementary medicine.
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SS-02

Ethnobotanical Characteristics of Wormwood
and Mugwort (Artemisia L.) Species
Mukaddes Kocaoğlu Kavas, Hacer Dağaşan, Mehtap Öztekin, Ayşe Yildiz
Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü
Species in Turkey belonging to the genus Artemisia are fragrant plants, generally known as
wormwood or Mugwort Tarragon grass (A. dracunculus), which is widely known in the genus,
which has 27 naturally grown species in Turkey, is grown and used as a spice. It is represented by
about 500 species in the world. The remarkable feature of the species belonging to this genus
will be emphasized by the fact that they have various usage areas both in our country and in
the world. In this study; The usage areas of Artemisia species presented in 35 publications on
Ethnobotany in Turkey are given. Widely used in Turkey; A. dracunculus (Tarragon) species
cultivated and multiplied together with the natural species of A. santonicum, A. absinthium,
A. abrotanum, A. scoparia, A. campestris; In folk medicine, it has been determined that there
are traditional uses as insecticide, worm reducer, against diabetes, dandruff reducer, honey
plant, broom making and flavoring in meals. It has been determined that it is used as a worm
killer and stimulant in the fields of traditional Chinese Medicine in the countries of the Far
East, especially in malaria, fungal and urinary tract infections. There are also studies showing
that it has an antibacterial effect. As a result, the ethnobotanical usage areas of WormwoodMugwort species grown in Turkey and in the world were investigated.
Keywords: Artemisia, Wormwood, Mugwort, ethnobotany, Anatolian medicine
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SS-03

Covid-19 Kliniğinde Görevli Hekimlerde Grup
Psikoeğitimi ile Desteklenen Hippoterapi
Uygulamalarının Kaygı Düzeyi, Öfke Düzeyi ve İfade
Tarzı ile Uyku Kalitesine Etkisinin İncelenmesi
Şükrü Torun1, Cafer Yıldırım2, Ezgi Dinibütün Öğrünç3,
Enis Kasım Sezgin4, Özgür Özgey5, Ayşe Tuncel6
Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma
Terapisi Bölümü Müzik Terapisi Anabilim Dalı, Eskişehir
2
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu, Eskişehir
3
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü,Eskişehir
4
Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir
5
Eskişehir Psikoterapi Merkezi, Eskişehir.
6
Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir
1

Amaç:
Bu çalışmada, Covid-19 kliniğinde görev yapan hekimlerde grup psikoeğitimleri ile desteklenen
hippoterapi uygulamalarının kaygı düzeyi, öfke düzeyi ve ifade tarzı ile uyku kalitesi üzerindeki
etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Gereç ve Yöntem:
Araştırmanın katılımcıları bir Tıp Fakültesinin Covid-19 kliniğinde çalışan 14 hekimdir.
Katılımcıların gönüllü katılım için muvafakat vermeleri, hamilelik/doğum izni gibi görev
yapmalarına engel bir durum yaşamamaları ve covid-19 kliniğinde aktif nöbet tutmaları için
şartlar sağlanmıştır. Araştırma haftada bir kez 90 dakika süren 8 oturumdan oluşmaktadır.
Araştırmanın başında ve sonunda, katılımcıların uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburgh
Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), kaygı düzeylerini belirlemek için Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği
(STAI), öfke düzeylerine ilişkin verileri belirlemek için Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği
kullanılmıştır. Oturumlar, psikoeğitim ve hippoterapi eğitimi almış sağlık profesyonelleri
tarafından hippoterapi atlarını içeren etkileşimlerle gerçekleştirilmiştir. Kaygı ve öfke
duygularını tanıma, baş etme becerilerini kazanma, gevşeme egzersizi yapma, duygu, düşünce
ve davranış ilişkisi bağlamında alternatif düşünceler üretme, kabul ve çevreye uyum farkındalığı
yaratma konularını içermektedir. Hippoterapi uygulamaları ile katılımcıların gündem konularını
atların yaşam alanı içerisinde değerlendirmesi, at bakımı ve binicilik uygulamalarına katılım ile
kaygının fark edilmesi ve zamanla duyguların değişiminin gözlemlenmesi sağlanmıştır. Elde
edilen verilerin objektif analizi SPSS paket programı kullanılarak yapılacaktır. Bu doğrultuda
verilerin dağılım özelliklerine uygun parametrik/parametrik olmayan testler kullanılacaktır.
Bulgular ve Sonuç:
Terapistlerin sübjektif gözlem ve değerlendirmelerine göre katılımcıların kaygı ve öfke
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düzeyleri, öfke ifade tarzı ve uyku kalitesinde olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. İstatistiksel
analizlerden elde edilecek objektif bulgular, ilgili literatür eşliğinde kongrede tartışılacaktır. Bu
çalışma Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Hippoterapi, kaygı düzeyi, öfke düzeyi, uyku kalitesi.

Effects of Group PsychoEducation Assisted Hippotherapy
on Anxiety Level, Anger Level and Expression, Sleep
Quality in Physicians Working in Covid-19 Clinics
Aim:
In this study, it is aimed to measure the effects of group psycho-education assisted
hippotherapy on anxiety level, anger level and expression, sleep quality in physicians working
in covid-19 clinics.
Material and Method:
The participants of the study is consist of 14 physicians who work in hospital of a medicine
faculty. Conditions were met in order can did ares give their consents for voluntary participation,
be on duty in Covid-19 clinics, and not face any obstacles for their work such as pregnancy/
maternity leave. The research consists of 8 sessions lasting 90 minutes once a week. At the
beginning and the end of the study, Pittsburgh Sleep Quality Index for evaluation of sleep
quality, State-Trait Anxiety Inventory (STAI) and State Trait-Anger Scale (STAS) for detecting
the anxeity levels were used. The sessions were conducted by healthcare professionals trained
in psychoeducation and hippotherapy through interaction with hippotherapies. These theses
included gaining the ability to recognize and cope with feelings of anxiety and danger, relaxing
exercises, and creating alternative ideas in the context of the connection between emotions,
ideas, and actions. With the hippotherapy applications, the daily agenda in the living areas of
the horses was evaluated, the anxiety was noticed with the horse care and equestrian practices
and the changes in the emotions were observed. Objective evaluation of the obtained data/
results will be done with the SPSS program module. For this purpose, parametric/nonparametric tests suitable for data distribution specifications will be used.
Results and Conclusion:
According to the subjective observations and evaluations of the therapists, improvements
were recorded in anxiety levels, anger levels, anger expressions and sleep quality. Objective
findings to be obtained from statistical analysis will be discussed with the relevant literature
at the congress. This study is supported by the European Union.
Keywords: Hippotherapy, anxiety level, anger level, sleep quality.
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SS-04

Çerçi Yusuf: 1. Dünya Savaşı Yıllarında Yaşamış Bir
Anadolu Halk Hekimin 21 Yüzyıla Taşıdığı Tıp Mirası
Rana Babac Celebi
İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi & Etik Anabilim Dalı
Özetin Konusu: Anadolu Tıbbı ve Anadolu Halk Hekimliği
Bu araştırma 1910 senesinde Adana’da kurduğu aktar dükkanında - Türkiye’nin geçirdiği o zor
savaş günlerde - insanları iyi etmek için harcadığı çaba ve başarılarıyla bugün ülkenin önemli
bir kültürel değeri hale gelen Çerçi Yusuf’un; kimliği, tedavi yaklaşımı, yaşayan reçete ve şahit
hikayeleri üzerinden Anadolu halk hekimliği ve Anadolu tıbbının ülkemiz ve sağlık sektörü için
potansiyelinin bir tablosunu ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Bu araştırma; 2017 senesinde kurulan ve amacı halk sağlının korunmasına katkı sağlamak olan
Çerçi Yusuf Miras Platfomu (CerciYusuf.org) üzerinden toplanan şahit hikayelerinin, aile bireyleri
ile yapılan röportajlar ve Adana’da yerinde gerçekleştirilen incelemelerle birleştirilmesi ve
ardından yapılan kronolojik tıp tarihi kontekstli çapraz analizler sonucu meydana getirilmiştir.
Ortaya çıkan tablo göstermektedir ki, 20.yy’ın başlarında Anadolu Tıbbı ve Anadolu Halk
Hekimliği bugün tahmin edilenin ötesinde gelişmiş bir noktadadır. Anadolu Halk Hekimleri,
gelenekten gelen veya mektepli doktor ve eczacılara ulaşmanın kolay veya mümkün olmadığı
bir dönemde büyük bir boşluğu doldurmuşlar ve insanlığa önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Bu hekimlerin kimliklerinin ortaya çıkartılması, benzer araştırmalarla hikayelerinin anlatılması,
mümkünse kullandıkları formüllerin bilimsel süzgeçten geçirilerek, ülkemizin ekonomik ve
kültürel potansiyelini yükseltecek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi - hepimizin yararına
olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Çerçi Yusuf, Anadolu Tıbbı, Anadolu Halk Hekimliği, Tıp Tarihi, Adana

Cerci Yusuf: Heritage of an Anatolian Sage in the 21st
Century, Who Lived In The Times of 1st World War
Rana Babaç Çelebi
Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, History of Medicine &
Ethics Subject: Anatolian Medicine and Anatolian Folk Medicine

This research focuses on Çerçi Yusuf, who has become an important cultural asset for Turkey
through his efforts and successes in treatment to heal people in his herbal shop established in
Adana - in 1910, during the difficult days of the IWW. This research aims to present a complete
picture of the potential of Anatolian folk medicine and Anatolian medicine for our country
and the wider health sector through Cerci Yusuf’s identity, treatment approach, still surviving
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prescriptions and witness stories.
This research was created by combining of the witness stories collected from Çerçi Yusuf
Heritage Platform (CerciYusuf.org) - established in 2017 for the sole purpose of contributing to
the protection of public health - interviews with family members and on-site investigations in
Adana against the context of chronological medical history.
The resulting picture shows that at the beginning of the 20th century, Anatolian Medicine and
Anatolian Folk Medicine were at a point that was developed beyond what is assumed today.
Anatolian Folk Physicians filled a great gap and made important contributions to humanity at
a time when it was not easy or possible to reach traditional or formally educated doctors and
pharmacists. Revealing the identities of these physicians, telling their stories through similar
research and - if possible- finding and transforming the formulas they use into value-added
products that would contribute to the economic and cultural potential of our country today
would be beneficial for all of us.
Keywords: Çerçi Yusuf, Anatolian Medicine, Anatolian Folk Medicine, History of Medicine,
Adana
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SS-05

Halk Tıbbında Kulak Hastalıkları ve
Tedavilerinde Osmanlı Tıbbının İzleri
Serra Ağırman Yılmaz
İstanbul Medipol Üniversitesi
Özet
Amaç: Anadolu coğrafyasında yer edinmiş Osmanlı tıbbı ve kültürünün izlerini Anadolu halk
hekimliğinde görmek olağandır. Anadolu halk hekimliğinin temelini tek başına Osmanlı tıbbına
hasretmek ise yanlış olacaktır fakat ikisi de İslam medeniyeti ve Orta Asya Türk medeniyetinden
beslenmişlerdir ve bu bakımdan da benzerdirler. Bu çalışmada temel olarak
1.

Anadolu halk hekimliği ve Osmanlı Tıbbı arasında bir ilişki var mı?

2.

Osmanlı Tıbbı halk tıbbını etkilemiş midir?

2. Halk tıbbında Osmanlı tıbbı dışında metotlar kullanılır mı? soruları sorulmuş ve kulak
hastalıkları ve tedavileri özelinde bu izlerin sürülmesi ve benzerlik ve farklılıkların ortaya
çıkarılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma doküman analizi yöntemiyle hazırlanmıştır. İki ana başlığı bulunan
bu çalışmada halk hekimliği bilgilerinin kapsamı YÖK bünyesinde yapılmış tezler kullanılarak
sınırlandırılmıştır. Tez adlarında ‘halk hekimliği’ taranmış ve toplam 56 sonucun 40 tanesinin
konuyla ilgili olduğu düşünülmüş ve kulak hastalıkları ve tedavisi ile ilgili sonuç bulunmuştur.
Osmanlı tıp metinlerinden ise 13-18.yy’lar arasında yazılmış, Türkçe erişilebilir kaynaklar kıyas
için kullanılmıştır. Bunlara ek olarak literatürden de yararlanılmıştır.
Bulgular: Zeytinyağı, soğan ve sarımsak Osmanlı tıp metinlerinde de günümüz halk hekimliği
uygulamalarında da kulak ağrısı olmak üzere kulak rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan
başlıca ilaçlardandır. Bunun yanında Osmanlı tıp metinlerinde genellikle rastlanmayan ırvasa,
parpılama ve dini/tılsımlı tedavileri halk tıbbında görmekteyiz. Osmanlı tıbbında hacamat ve
sülük uygulaması kulak hastalıkları için uygulanmazken, halk tıbbında uygulanmaktadır. Yine
Osmanlı tıbbında bulunamayacak sigara dumanı ve penisilin uygulamaları gibi farklı metotlar
da bulunmaktadır.
Sonuç: Sonuç olarak halk tıbbında Osmanlı tıp kitapları kaynaklı bilgiler bulunmaktadır. Özellikle
bitkisel tedaviler özelinde benzerlikler artmaktadır. Bununla beraber ırvasa, parpılama ve dini/
tılsımlı tedaviler başta olmak üzere halk tıbbının ayırıcı özelliklerini Osmanlı tıp kitaplarında
nadiren rastlamaktayız. Bu sonuçtan yola çıkarak Şamanist geleneklerden günümüz halk tıbbı
uygulamalarının Osmanlı Tıbbına nazaran kulak hastalıkları özelinde daha çok etkilendiği
söylenebilir. Ayrıca Türkiye’de günümüzde uygulanan halk tıbbında kulak
hastalıkları tedavileri incelendiğinde tıbbın gelişiminden etkilendiği ve farklı metotların da
kullanıldığı görülmüştür.
Anahtar sözcükler: Osmanlı Tıbbı, Kulak Hastalıkları, Anadolu Tıbbı
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Traces of Ottoman Medicine in Ear Diseases and Treatments in Folk Medicine
Serra Ağırman Yılmaz
Abstract

Institution: Istanbul Medipol University

Aim: It is common to see traces of Ottoman medicine and culture in Anatolian folk medicine
in Anatolian folk medicine. It would be wrong to confine the basis of Anatolian folk medicine
to Ottoman medicine alone. Still, both were nourished by Islamic civilization and Central
Asian Turkish civilization, and they are similar in this respect. This study basically
1.

Is there a relationship between Anatolian folk medicine and Ottoman Medicine?

2.

Did Ottoman Medicine influence folk medicine?

2. Are methods other than Ottoman medicine used in folk medicine? Questions were asked,
and it was aimed to trace these traces and reveal the similarities and differences in particular
ear diseases and treatments.
Materials and Methods: The study was prepared using by document analysis method. In this
study, which has two main titles, the scope of folk medicine information is limited by using the
theses made within the body of YÖK. ‘Folk medicine’ was scanned in the titles of the theses,
and 40 of the 56 results were thought to be related to the subject, and the results were found
linked to ear diseases and their treatment. From the Ottoman medical texts, written between
the 13th and 18th centuries, accessible Turkish sources were used for comparison. In addition
to these, the literature was also used.
Results: Olive oil, onion, and garlic are among the primary drugs used to treat ear diseases,
including earache, both in Ottoman medical texts and in today’s folk medicine practices. In
addition, we see irvasa(psychic healing), parpilama (Apps to expel disease-causing evil), and
religious/enchanted treatments, which are not usually found in Ottoman medical texts, in folk
medicine. While cupping and leech application in Ottoman medicine is not applied for ear
diseases, it is used in folk medicine. There are also different methods such as cigarette smoke
and penicillin applications that cannot be found in Ottoman medicine.
Conclusion: As a result, there is information from Ottoman medical books in folk medicine.
The similarities are increasing significantly in herbal treatments. However, we rarely come
across the distinctive features of folk medicine, especially irvasa, shining and religious/
enchanted treatments, in Ottoman medical books. Based on this result, it can be said that
today’s folk medicine practices from Shamanist traditions are more affected by ear diseases
than Ottoman Medicine. In addition, when the treatments for ear diseases in the folk medicine
practiced today in Turkey were examined, it was seen that it was affected by the development
of medicine, and different methods were used.
Keywords: Ottoman Medicine, Ear Diseases, Anatolian Medicine
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SS-06

Kırmızı Altın Safran (Crocus sativus):
Ankara-Gölbaşı Örneği
Abdulkadir Arslan1, Sevinç Demir2
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara
2
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Konya

1

ÖZET
Safran (Crocus sativus), Iridaceae familyasına ait olup Crocus cinsinin ülkemizde 18 tanesi
endemik olmak üzere toplam 32 türü bulunmaktadır. Bu araştırma; dünyada gıda, kozmetik,
baharat, boya, tedavi amaçlı kullanılan safran bitkisinin bitkisel ve agro-ekolojik özelliklerinin
Ankara Gölbaşı koşullarında incelenmesi amacı ile 2021-2022 üretim döneminde Ankara
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarım Kampüsünde yapılmıştır. Bu
çalışmada kullanılan Safran (Crocus sativus L.) kormları Edirne, Karabük (Safranbolu), Ankara
(Polatlı) ve Denizli (Pamukkale) illerinden temin edilmiştir. Safran kormları öncelikle göz ve
el muayenesinden geçirilerek uygun olmayan, hastalıklı, parçalanmış, çürümeye yüz tutmuş
ve çapı 1,0 cm’den daha küçük olanları elimine edilmiştir. Seçilen sağlam kormlar planlanan
şekilde, her birinden 90’ar adet olmak üzere toplam 360 adet safran kormu serin ve direk
güneş ışığı almayan bir ortamda, dikimin yapılacağı zamana kadar muhafaza edilmiştir.
Deneme alanına korm dikimi, 15 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde sıra arası 70 cm, sıra üzeri 15
cm ve derinlik 15 cm olacak şekilde 6,3 m2 parseller ayrılarak yapılmıştır. Hasat, sabah erken
saatlerde çiçekler tam açmadan toplanarak stigmalar elle ayrılmıştır. Bu çalışmanın amacı,
safran (Crocus sativus L.)’da verim ve kaliteyi önemli derecede etkileyen uygun dikim zamanını
ve agro-ekolojik bazı özellikleri belirleyerek bölgemiz koşullarında küçük aile işletmeleri için
alternatif bitki olabilecek safranla ilgili bilgi birikimi oluşturmaktır. Dikim tarihi, çıkış tarihi (%50),
çıkış süresi(gün), çiçeklenme başlangıç tarihi, son çiçeklenme tarihi, çiçeklenme periyodu(gün),
vejetasyon süresi(gün), bitki boyu(cm), bitkide yaprak sayısı(adet/bitki), bitki başına çiçek
sayısı(adet/bitki), stigma boyu(cm), stigma ağırlığı(mg), toplam stigma ağırlığı(mg), 1.yıl Safran
kuru stigma verimi(g/da) incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; birisi standart tescilli çeşit
olan Karaarslan olmak üzere Edirne, Karabük (Safranbolu) ve Denizli (Pamukkale)’den temin
edilen Safran (Crocus sativus L.) kormlarının Ankara Gölbaşı ilçesi (1020 rakım) ekolojik
koşullarında ekonomik anlamda üretimlerinin yapılabileceği, Ankara (Polatlı)’dan alınan
Kararaslan çeşidi ve Karabük (Safranbolu) popülasyonun uygun agro-ekolojik özelliklere sahip
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Safran, biyoaktif bileşenler, tıbbi ve aromatik, Ankara-Gölbaşı.
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SS-07

Fibromiyalji Hastalarında Yaş Kupa
Uygulamasının etkinliğini Değerlendirmek
Canan Karacaoğlu, Süleyman Ersoy
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Amaç: Çalışmamızda yaş kupa (Hacamat) tedavisinin fibromiyalji tanılı hastalarda etkinliğini
araştırmayı amaçladık
Gereç ve Yöntem: Randomize kontrollü klinik çalışma olarak planlanan araştırmamıza SBÜ
Ümraniye EAH Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Polikliniğinde fibromiyalji tanısı almış (ACR
2016 tanı kriterlerine göre), 18-65 yaş arası ve eşlik eden kronik hastalığı bulunmayan gönüllüler
çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu mevcut ilaç tedavisine devam ederken çalışma gurubuna
ilaç tedavisine ek olarak birer ay arayla 3 kez kupa tedavisi uygulandı. Katılımcılara 0. ve 3.
aylarda fibromiyalji hastalığının yakınmasını değerlendirmeye yönelik ,Fibromiyalji Etki Anketi
(FEA) , VAS, EuroQol-5D (EQ-5D-3L) yaşam kalitesi ölçeği uygulandı.
Bulgular: Katılımcılardan çalışma grubunda yer alan 49 hastanın ön sonuçları değerlendirildi.
Yaş ortalamaları 46.27±8.33 yıldı. Hastaların kupa uygulaması öncesi FEA skoru ortalaması 64,91
(SS 17.67) iken hacamat sonrası 42,53 bulundu (p<0,001)(SS 19,84). VAS (Visual Analog Scale )
ortalaması uygulama öncesi 73,67 (SS 22,05) iken uygulama sonrası 44,08 bulundu (p<0,001)
(SS 24,30) . Uygulama öncesi 46,22 (SS 20,93 ) bulunan yaşam kalitesi skorları uygulamayı
takiben 67,14 ‘e yükseldi (p<0,001)(SS 13,88).
Sonuç: Klinik araştırmamızın ön sonuçları çalışma grubunda yer alan fibromiyalji tanısı almış
hastaların yaş kupa tedavisi ile yaşam kalitelerinin arttığını ve fibromiyalji semptomlarının
azaldığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Wet cup, Fibromyalgia, EuroQol-5D, Fibromyalgia impact questionnaire,
Viisual analog scale (VAS), Yaş kupa, Hacamat, Fibromiyalji, VAS, Fibromiyalji Etki Anketi (FEA)
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SS-08

Genç Lokman Hekimlerin İhtiyaç Analizi
Mustafa Çetin, Cemile Çetin
Aromaterapi Uygulayıcısı, Besler Şifa Atölyesi, beslersifa@gmail.com, Ankara.
Özet
Sosyal Girişim olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Genç Lokman Hekimlerin
Şifa Kapısı projesi 2022 Ocak ayında nihayet bulmuştur. gençlerin tıbbi ve aromatik bitkiler
yetiştirmek ve kıymetlendirmeleri için eğitim programı düzenlemiştir. Bu anket projenin
hemen sonunda eğitime katılanlara uygulanmıştır. Bu çalışma bu eğitim grubu üzerinde anket
yoluyla yapılan analiz çalışmalarını içerir.
Amaç; gençlerin tıbbi ve aromatik bitkilere(TAB), aromaterapiye (A Terapi), fitoterapiye (F
Terapi) ve geleneksel tamamlayıcı tıb (GETAT) konularına ilgileri ve ihtiyaçlarının analizi için
hazırlanmıştır. Yöntem; hedef kitle üzerinde yapılan ankettir. Sorulan 9 soru ile temel bilgiler,
memnuniyet durumu, temel ihtiyaçlar ve görüşler ele alınmıştır. Yapılan ankete 36 kişi
katılmıştır. Bulgular; gençlerin ilgi duyduğu, temel bilgilerin yetersiz olduğu, ihtiyaç hissedilen
eğitimler, katılanların beklentileri tespit edilmiştir.
Sonuç; yerel yönetimler, bakanlıklar ve kalkınma ajansları gibi kurumların destekleriyle
gençler TAB, F-A Terapi, GETAT gibi konularda ilgilidir. Fakat bu ilgi temel bilgi ve fırsatların
geliştirilmesiyle daha öteye taşınmalıdır. Diğer yandan Çin Tıbbı, Hint Tıbbı gibi kendine
has GETAT alanı olan Anadolu Tıbbı’nın gelişmesi için ihtiyaç hissedilen eğitimler ortaya
konulmuştur. Özet olarak Genç Lokman Hekimlerin Şifa Kapısı Projesi gibi projeler gençler
tarafından oldukça rağbet görmekte ve daha başka çalışmalara olan ihtiyacı göstermektedir.
Atölye bu konuda çalışmalarına bu anket sonuçlarına göre devam etme kararı almıştır. Buna
göre arazi ağırlığı olan Sakin Şehir Güdül Şifa Yolu projesi yürütülmesine başlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler, Aromaterapi, Fitoterapi, Analiz,
1. Giriş
Anadolu Tıbbında özellikle Lokman Hekim geleneği, İbni Sina gibi dünyaca ünlü hekimler yanı
sıra aktarların ve ocakların var oluşu sebebiyle Tıbbi ve aromatik bitkilerden faydalanmayı
ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıb (GETAT) uygulamalarından olan fitoterapiyi oldukça
geliştirmiştir.
Tıbbi ve aromatik bitkiler baharat olarak, diyetlerimize aroma, gıdaların oksidasyon veya
mikrobiyal faaliyetler sonucu bozulmasını engelleme, masaj yağı, ıtriyat (koku ve parfümeri),
arıcılıkta ve bal ormanı tesisinde, meraların rehabilitasyonu, dış mekan ve hem de iç mekan süs
bitkisi, sabun, krem, merhem, macun, yağ, çay, sirke, tentür, şurup, şerbet olarak kullanılır. Tıbbi
ve aromatik bitkilerin bazıları kaba yemlere ve kesif yemlere karıştırılarak hayvanların tüketmesi
sağlanır. Bazı tıbbi ve aromatik bitkiler antimikrobiyal (antifungal, antibakteriyal, antiviral ve
antioksidan vb) ve böcek uzaklaştırıcı/ isektisidal ve yabancı ot için herbisit özelliklere sahiptir.
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Özet olarak gıda, katkı maddesi, keyfi ve fitoterapi olarak şekillenen şifa için kullanılmaktadır.
Fitoterapi, bitkinin yaprak, çiçek, tohum, kök gibi kısımlarının veya bütün olarak hastalıkların
tedavisinde ve önlenmesinde kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Ürünleri (doğal sağlık
ürünleri) arasında; bitkiler, bitkisel materyaller, bitkisel preparatlar ve bitkinin çeşitli kısımları,
diğer bitkisel materyaller veya bunların aktif bileşenlerinin kombinasyonlarını içeren bitmiş
bitkisel ürünler bulunur.
ABD’de dermatoloji polikliniklerine başvuran hastalarda % 86, Almanya’da % 52 olması
fitoterapiye başvuru oranı anlamında önemli bir göstergedir (Durusoy ve Gözel Ulusoy, 2007).
Diğer yandan ülkemizde GETAT eğitim merkezi ve GETAT uygulama merkezlerinin artması ve
Biçer ve Balçık (2019)’da yaptıkları çalışmada GETAT uygulamalarının birçok ülkede yüksek
oranlar göstermesi önemli bir tercih sebebi olarak gösterilmektedir.
Sırt ağrıları GETAT’ı tercih etmenin önemli bir sebebi olduğu ifade edilmektedir. Türkiye’de
yapılan bir çalışmada kronik hastalığı olan bireylerin GETAT uygulamalarına başvuru oranı
% 63,9 olarak saptanmıştır. Kronik hastalığı olan bireylerin GETAT uygulamalarına en çok ne
amaçla başvurduğunu belirlemek amacıyla yapılan bir başka çalışmada ise hastaların tansiyonu
düşürmek (% 38,8), ağrıyı gidermek (% 30,2), enfeksiyonu tedavi etmek (% 13,2), kan şekerini
düşürmek (% 9,3) ve kanseri iyileştirmek (% 6,2) amacıyla başvurdukları tespit edilmiştir
(Şahan Ve İlhan, 2019; Nural ve Çakmak, 2018). Yine Türkiye’de yapılan bir çalışmada en sık
ağrı, stres/yorgunluk giderme ve kilo vermek amacıyla GETAT uygulamalarına başvurulduğu
belirlenmiştir. İl bazında yapılan bazı çalışmalara bakıldığında; Kayseri’de başvuru oranı % 65,8;
İzmir’de 60 yaş üstü hastalarda % 98,3; Eskişehir’de ise
% 60 olarak tespit edilmiştir (Oral ve Ark. 2012).
Fitoterapi uygulamalarının kullanım durumuna bakıldığında ise, katılımcıların %51,0’ı bu
uygulamayı kullandığını ifade etmiştir. GETAT uygulamalarından en çok kullanılan ve bilinen
uygulanan yöntemler arasındadır (Erdem ve Kocaş, 2019). Tıbbi ve aromatik bitkilerden
şifalanmak oldukça rağbet göre bir uygulamadır.
1. 1. Fitoterapinin GETAT içindeki yeri
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ulusal Merkezi’nin (NCCAM) yaptığı tanıma göre alternatiftamamlayıcı tıp; konvansiyonel tıpta kullanılan bilimsel tedavilerden farklı olarak, eğitimli
kişilerce uygulanan farklı uygulama ve ürünleri kapsamaktadır (URL-1). GETAT uygulamalarının
konvansiyonel tedavilerle beraber kullanılması ‘tamamlayıcı’ tıp iken, konvansiyonel tıp
uygulamalarının yerine kullanılması ‘alternatif’ tıp olarak adlandırmaktadır (Öztürk ve Ark.,
2020). Kırsalda halkın doğa ile iç içe olan uygulamaları yanında genelde el verme veya
kültürel aktarım veya inançları gereği aktarılması bu uygulamaları ‘geleneksel’ hale getirildiği
savunulmaktadır.
Geleneksel Çin tıbbı akupunktur, bitkisel ilaçlar, özel diyetler ve tai chi gibi meditatif egzersizler
içermektedir. Hindistan’daki Ayurveda da benzer şekilde yoga, arındırıcı diyetler ve doğal
ürünlerden oluşan meditasyon egzersizlerini kullanmaktadır (Debas, 2006). Benzer şekilde bir
sınıflamada NCCAM tarafından yapılmıştır. NCCAM tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarını
3 başlıkta toplamıştır (Tokaç, 2013). 1. Doğal Ürünler (Şifalı tıbbı bitkiler, probiyotikler…) 2. Zihin
ve Beden Tıbbı (Akupunktur, Meditasyon…) 3. Fiziksel Manipülasyon Temelli Uygulamalar
(Osteopati, kayroptik…). Dünyada geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları oldukça
çeşitlenmekte olduğu görülmektedir.
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İlk yasal düzenleme 1991 yılında çıkarılan “Akupunktur Tedavi Yönetmeliği” ile başlayan süreç
2014 yılında “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği” yayımlanmasıyla yeni
bir boyuta girmiştir. Kabul edilen 15 uygulama için bilimsel çalışmalar, kriterler, yöntemler ve
muayenehaneler oluşturulmaktadır. 1- akupunktur(iğne ile uyarma), 2- apiterapi (arı ürünleri
ile tedavi), 3-fitoterapi (bitkisel tedavi), 4- hipnoterapi (hipnoz ile tedavi), 5- sülük tedavisi,
6- homeoterapi (tek ve düşük doz tedavisi), 7- kayropraktik (kas-iskelet ve omurga için
manuel terapi), 8- hacamat, 9- Larva tedavisi (deri enfeksiyonlarında bir tür Sinek larvası ile
tedavi), 10- mezoterapi (lokal enjeksiyon yoluyla düşük doz vitamin bitkisel ilaçlar tedavisi),
11- proloterapi (Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları için bölgesel enjeksiyon tedavisi), 12osteopati (fizyoterapistlerin kullanmış olduğu elle terapi), 13- ozon tedavisi (kana oksijen ozon
karıştırmak), 14- refleksoloji (masajla yapılan bir tedavi), 15- müzik terapi (psikolojik tedaviler
için rahatsızlıklar için kullanılan ritim tedavisi) olarak sayılabilir. GETAT uygulamalarından olan
fitoterapi uygulamaları son dönemde tercih edilir olmuştur.
Fitoterapi de aromaterapi, geleneksel fitoterapi ve modern fitoterapi (fitofarmasötik) olarak
bölümlere ayrılabilmektedir. Çağdaş fitoterapi; tıbbi bitkilerin etkin maddelerini taşıyan
kısımlarından (droglardan) veya bir işlem yoluyla elde edilmiş doğal ürünlerden hareketle
standardize edilmiş farmasötik formlar (tablet, kapsül, tentür, hulasa vb.) kullanmak” olarak
tanımlanmıştır. Bu nedenle günümüz fitoterapi uygulamaları aslında çağdaş anlamda bitkiden
bitkisel ilaca (fitofarmasötik) çözümler de üretmeyi amaçlamaktadır. Diğer anlamda tentür ve
hulasa uzmanlık gerektiren TAB kullanım şeklidir.
1.2. Sağlık Turizmi veya Sağlığı Destinasyonları
Sağlık Bakanlığı hizmetleri 1-yaşlı bakım hizmetleri; 2- rehabilitasyon hizmetleri; 3- tedaviye
yönelik hizmetler yanında 4- sağlığı geliştirmeye yönelik hizmetler; geleneksel ve tamamlayıcı
tıp uygulamaları ve termal kaynaklı sağlık gibi bir hizmet vardır. Kamu kurumları, özel sektör,
tur operatörleri, seyahat acenteleri ve konaklama tesisleri özellikle GETAT ve FA Terapi için
çalışmalar yapabilir. Böylece sağlık turizminde yeni destinasyonlar kazandırılabilir ya da var
olan destinasyonların güçlendirilmesi sağlanabilir. Butik tarihi dokusuyla önemli agroturizm
şehri Ayaş, Sakinşehir Güdül, kendine has mimarisiyle önem kazanan Beypazarı ve Tıbbi
aromatik bitkiler için desteklenen Nallıhan bir hat üzerinde bu yönde önemli bir güzergah
olarak düşünülebilir.
2. Materyal ve Yöntem
Çalışmanın yöntem bölümünde, araştırma modeli, çalışmanın örneklemi, veri toplama aracı,
veri toplama süreci, verilerin analizi aşamalarına ilişkin bilgilere yer verilmektedir.
Yöntem; hedef kitle üzerinde yapılan ankettir. Sorulan 9 soru ile temel bilgiler, memnuniyet
durumu, temel ihtiyaçlar ve görüşler ele alınmıştır. Yapılan ankete 36 kişi katılmıştır.
Araştırmada, Tıbbi ve Aromatik Bitkilere ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler okuryazarlığına ilişkin
kendilerini algılama düzeylerinin belirlenmesi sürecinde nicel araştırma yöntemlerinden
tarama modelinden faydalanılmıştır. Tarama araştırmalarının amacı genellikle araştırma
konusu ile ilgili mevcut durumun fotoğrafını çekerek betimleme yapmaktır. Belirlenen amaca
yönelik oluşturulan hedef kitleden araştırmacı tarafından belirlenen cevap seçeneklerini
kullanarak veri toplama sürecine dayanmaktadır (Büyüköztürk vd., 2016). Çepni (2010), tarama
modelini gerçekleştirilen anketler aracılığıyla var olan durumun ortaya çıkarılması amacıyla
veri toplandığı yöntem olarak ifade etmektedir. Eğitim çalışmalarında genellikle tercih edilen
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bir çalışma türü olduğu belirtilmektedir (Creswell 2008).
Araştırma süreci boyunca toplanan veriler nicel yöntemlerden yararlanılarak analiz edilmiştir.
Ankete katılanların ölçek formuna vermiş oldukları yanıtları SPSS 22.0 istatistik programına
aktarılmıştır. Anket cevapları betimsel analiz edilerek frekans ve yüzde değerleri hesaplanarak
yorumlanmıştır. Öte yandan çapraz tablolar oluşturularak Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
konusundaki bilgi düzeylerinin, her bir değişken ile dağılımları incelenmiştir. Bilgi düzeylerinin
diğer değişkenler arasında ilişkisinin tespit edilmesi amacıyla ki-kare testinden yararlanılmıştır.
3. Bulgular
Proje sonunda eğitimlere katılanlarla bir anket çalışması yapılmıştır. Buna göre ankette 9 soru
sorulmuş ve genelde projeden memnuniyet durumları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Buna göre;
1.
Eğitime katılıp anketimize katılan
toplam 36 kişiden 11 kişi 18- 24 yaş
arası ve 25 kişi 25- 29 yaş aralığında
olduğu
tespit
edildi.
Bilindiği
gibi GSB 18- 29 yaş arası gençlere
yönelik projeyi desteklemiştir. Erken
gençlik döneminde gençlerin bu
tür çalışmalara daha az ilgi duyduğu
görülmüştür. Fakat tıbbi ve aromatik
teknikeri yetiştiren bölümlerin artması
bu ilgiyi geliştirecektir.
2. Projeye dahil olan ve ankete katılan gençlerin % 40’ı lisans ve lisans üstü olduğu ve %44,4’ü
lise ve ön lisans seviyesinde eğitim durumunda olduğu
tespit edildi. ATO’nun aktarlığın
meslek disiplini haline getirme çabası
gibi çalışmalar TAB, Fitoterapiye ilgiyi
daha da profesyonelleşecektir.
3. Proje grubunun projeden genel
olarak memnuniyet durumu % 63,9
ile kesinlikle katılıyorum ve % 30,6’sı
katılıyorum cevabını verirken % 5,6’sı
kararsız olduğunu ifade etmiştir.
Kararsızların eğitimlerin çok azına
katıldıkları dile getirilmiştir. Bu
memnuniyet durumu bu konularda
yapılan eğitim, proje ve diğer
çalışmalara olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.
4. Eğitimlere katılanların aksiyon alması ve kendi ürünlerini elde etmesi hedeflenen
atölyelerden memnuniyet derecesi iyidir. Zira memnuniyet sorusuna % 58,3 ile kesinlikle
katılıyorum ve % 22,2 katılıyorum cevabını vermiştir. Fakat eğitime tam anlamıyla iştirak
edemeyen % 19,4’lük bir oran kararsız kalmıştır.
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5. Katılımcılara yönlendirilen “Genç Lokman Hekimler Projesine neden katıldınız çok kısaca
yazınız” açık uçlu sorusuna verilen cevaplar;
1.

Kendime
aileme
çevreme
fayda sağlayıp doğada bulunan
nimetlerin
hakkını
vererek
kimyasala muhtaç olmadan
yaşayabilmek için
2. Tıbbi aromatik bitkiler üretimi
yapmayı planladığım için bu
eğitim programına katıldım
3. Unutulmuş kadim, geleneksel
şifa yöntemler için
4. Evde kendi kremlerimi, yağlarımı
yapmak.
5. Aromaterapi hakkında doğru
bilgiler öğrenmek ve kendi yetiştirebileceğim bitkileri nasıl yapılır gibi doğal yaşama
dair bilgiler öğrenmek istiyorum.
6. Tıbbi ve aromatik bitkileri tanımak ona göre nihai ürünler hazırlayabilmek için
7. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi üretilmesi ve kıymetlendirilmesi için
8. İlaçsız, kimyasalsız bir yaşam ve bitkileri daha yakından tanıyabilmek için
9. Bilmediklerimi öğrenmek etrafına fayda sağlamak
10. Tıbbi bitkiler hakkında bilgi alıp yetiştirmek için
11. Geleneksel tip yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak.
12. Mesleğim ve iş planım ile ilgili olduğu için katıldım.
13. Tıbbi Aromatik Bitkiler, Aromaterapi, Fitoterapi konularında kendimi geliştirmek
14. Tıbbi nebevi her alanıyla ilişki kurmak için
15. TAB öğrencisiyim
16. Anneannem (rahmetli ) doğal ürünler oluştururdu, aileden gelen meraktan dolayı
17. Sabun ve krem bir çok ürünümü kendim üretiyorum, geliştirmek adına…
18. Kendi iş modelimi geliştirmek için
19. Boyar ve ıtri bitkileri daha iyi öğrenebilmek için
20. Eğitim grubunun sinerjisi
21. Aslında tesadüfen oldu
22. Bilgilerimi tazelemek için
23. Doğayla dost projelerimiz var ve bitkilerle ve toprakla ilgilenmeyi seviyorum
24. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmek istiyoruz
25. Sağlık sorunlarında sadece modern tıbba bağımlı kalmamak için
26. Bu konuda kişi ve kurumları tanımak için
27. Arkadaşımın davetiyle misafir olarak geldim bir daha bırakamadım
28. Bu alanda araştırma yapıyordum ve tez yazıyorum,
29. Sirke, tentür, maserasyon yağ ve macun hazırlıyorum, bu alanda kendimi daha güçlü bir
şekilde geliştirmek için
30. Doğal ürün üreticiyim.
31. Gençlere öğretebilmek için onları anlamak için
32. Fitoterapi Aromaterapi GETAT ‘a ilgim var
33. Gönüllü olarak 7 ay ekolojik yaşam çiftliğinde çalıştım.
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34. Hayallerimi gerçekleştirmek için ve bilinçlenmek için
35. Bitkilere ve doğal ürünlere üreticisinden elde etmek için,
36. Arazi programlarına katılmak için.
6. Ankete katılan eğitime katılan gençler “Eğitimler sonrası yanınızda götürdüğünüz yeni
farkındalıklar/ sorular nelerdir?” sorusuna şu şekilde cevap vermiştir;
1. Aslında olmaz dediğimiz her şeyin bir alternatifi çözümü olduğunu gördüm
2. Her şeyin çok iyi araştırılıp en ufak ayrıntıya bile dikkat edilmesi gerektiğini öğretti bana.
3. Kâinattaki her bir zerre farklı bir dille aynı hakikati söylüyor :”Yaratılış muazzam bir ölçü
ve ahenkte, yeter ki dinle.”
4. Girişimlerde sosyal medya, sirke yapmak, buhurdanlık ve tütsü, doğa hazinesi bitkiler
5. Doğru bilgilerle doğru şartlarda yapılan çalışmalar doğru sonuç ve şifa verir
6. Alkolsüz tentürü araştırıyorum. Bitki, yağ alırken daha dikkatli, sorgulayıcı davranıyorum.
7. Beden eğitimi dersleri Beden ve Sağlık eğitimi olmalı öğrencilere tıbbi ve aromatik
bitkiler tarım liseleri arttırılarak öğretilmeli
8. Eğitimler birçok konuda aydınlatıcı ve bazı konularda araştırmayı devam etmemi
tetikledi
9. Fitoterapi ve aromaterapi bilimini keşfettim
10. Sürdürülebilir kalkınma için gerekli birçok fikir edindim.
11. Özellikle yağların yapımı çok ilgimi çekti
12. Bende aromaterapi kursuna gittiğim için hocaya daha bilinçli sorular sorabiliyoruz
13. Şerbetler, kokular, bitkiler katkı maddeleri kafamdaki sorular cevabını buldu
14. Aromaterapi de daha farklı şeylerde yapabildiğimi öğrendim
15. Tıbbı bitki üretimi ve kıymetlendirilmesinin ülkemizde yeni geliştiği, coğrafya mezunu
olarak bitkilere olan farkındalığım ve botanik bilimine olan merakım arttı
16. Tütsü ve yaşam içinde uygulanabilir şifalanma
17. Tıbbi bitkilerin kıymetlendirilmesi
18. Dünyada hiçbir şey çöp değil ve dozun önemli olduğunu
19. Neden daha önce bu konuda kendimi geliştirmedim diye kendime kızıyorum
20. Bilgiler alanında geniş bilgi sahibi olmam, dokümanlar ve sosyal bir çevre tanışmam
21. Tıbbi bitki yetiştirmek konusunda yeni fikirler verdi ve yapabileceğim başarabileceğim
hissi kuvvetlendi
22. Birçok alanda birçok uzmanla çok farklı konulara değinildi. Ufkum genişledi.
23. Güzel insanlar, dostlar, onların gayretleri ve düşüncelerine şahit olmak da motive ediyor
24. Bu alanda daha çok eğitim almak gerekiyor diye düşünüyorum ve öğrendiklerim beni
daha çok araştırmaya okumaya teşvik etti.
25. Eğitim aldığım konularda çevreye bakış açım değişti ve her bitkiye ot gözüyle bakılmaması
26. TAB için Girişimcilik
27. Yol kenarında ki bir dal a dahi öylesine bakmıyorum acaba bu hangi bitkidir faydası
nelerdir diye merak ediyorum
28. Bir araziye bahçeye ihtiyaç duymadan saksıda ihtiyacım olan aromatik bitkileri
yetiştirebileceğimi öğrendim.
29. Tentürün o bitkiden alacağın faydayı çok yükselttiğini
30. Aromaterapi ne değildir?
31. Sürdürülebilir bir doğal yaşam için neler yapabiliriz, bitkilerin, toprağın, iklimin önemi.
32. Şifalı içerikler, Atalık tohum ve kadim şerbetler
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33. Daha ne kadar şeyi bilmiyorum acaba? Ve İlgi alanlarımda uzmanlaşmayı kendime düstur
edindim
34. Daha fazla kullanmamız gerektiğini ve uygulama yapmamız gerektiği
35. Aromatik yağları daha güzel tanıdım hangi bitki neye iyi gelir daha derin öğrendim.
7. Hedef grup “Eğitimlerde aklınızda kalan ve sizde en çok merak uyandıran konular
nelerdir?” sorusuna şu cevapları vermiştir;
1.

Tütsü atölyesinde “etrafınızda yetişen bitkileri, canları gözlemleyin, inceleyip araştırın
göreceksiniz ki beden ve ruhunuzun ona ihtiyacı vardır, onun sizle işi vardır” cümlesi
başka pencereler açtı bende.
2. Ülkemizdeki doğal bitkiler ve nasıl Maserati yapılır. Hangi durumlarda kullanılır.
3. Ay Takviminin önemi
4. Distilasyon ve kullanılan bitkiler, tentür, bitki drogları ve doğru kullanma yöntemleri,
tütsüler, şerbetler
5. “Tütsü atölyesinde söylenilen, “”her evin ihtiyacı olan bitki bahçesinde yetişirmiş” sözü.
6. Bitkileri kökünden toplamamak, diğer yıllara da tohum bırakmak gerektiği
7. Alkolsüz tentür yapabilme yolları merak uyandırdı.
8. Bitkilerden ürünler elde etmek için çok müthiş bir grupla çalışmamız birlikte olmak
9. Herkes önce kendinin doktorudur.
10. Bitkilerin nihai ürüne dönüşme süreci
11. Evde şifalı yağ yapımı
12. En çok lavanta girdi hayatıma. Tütsüler ve Organik tarıma daha çok merak oluştu.
13. Aromatik bitki yetiştiriciliği
14. Damıtma ve aynısefa yetiştiriciliği...
15. Aromatik yağların yapımı ve boyar bitkiler
16. En çok aklımda kalan uygulama kısmı yani arazi çalışması oldu. Tüm eğitim boyunca
gördüğümüz teori bilgileri uygulamaya dökme fırsatı yakaladık.
17. Bitki üzerine her şey yetiştirmesinden kurutmasına kadar
18. Distilasyon ve ay takvimi konusu
19. Doğal gıda ve kumaş boyaları, kardeş bitkiler
20. Nazım hocanın ders girişinde doğaya karşı hisleri beni çok etkiledi.
21. Altınotu, melisa ve biberiye yetiştirilmesi ve faydaları
22. Aromaterapi ve Fitoterapi seminer ve söyleyişiler
23. Bitkiler, tentürler, maseratlar
24. Tütsü ve şerbetler son zamanda ilgilenmeye başladığım konulardı faydalandım iyi oldu
25. Maserat yağ, tentür, fermentasyon, doğal beslenme ve doğal hayat...
26. Bitkilerin distilasyon işlemleri, hidrosol hazırlama ve sonrası
27. Anadolu’nun bitki çeşitliliği
28. En çok aklımda kalan eğitimlerin samimi bir ortamda yapılması idi. Ve sorularımıza çok
samimi yanıtlar aldık. Şifalı bitkiler alanında ülkemizde önemli bir sektör olduğundan
haberim yoktu.
29. Tentürler konusunda çok hassas olmamız gerektiğini hissettim...
30. Kompost eğitimi çok ilgimi çekti bu konuda kendimi geliştirmek isterim ve hayatıma
kalıcı şekilde dâhil etmek çok isterim
31. Tentür, sirke, ata tohumu, uçucu yağlar konuları üzerine merakım arttı.
32. Doğal yaşamın önemini daha da anladım
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33. Yağ çıkarma metotları ve distilasyon
34. Ozon yağı ve bentolit
35. Tıbbi bitki işlenmesi, doğal kozmetik, doğal parfüm, arı ürünlerininin işlenmesi ve
kozmetik ve sağlıkta kullanımı, doku kültürü, kompost yapımı, permakültür, fermente
ürünler, vb.
36. Evde küçük girişimcilerin yapılabileceği ve gerekli materyaller
8. Katılımcılara yöneltilen bu soruda daha sonra yapılan çalışmalarda katılımcıların eğitimde
not almaları veya ajanda tutmaları gibi özelliklerinin durumu araştırılmıştır. Buna göre GETAT,
fitoterapi ve aromaterapiyle ilgilenen katılımcıların not tutma güzelliğinin yetersiz olduğu
ve özellikle dijital eğitim sebebiyle sadece ekran görüntüsü ya da pdf gibi dijital materyaller
saklandığı ifade edilmiştir. Fakat bunun yeterli olmadığı değerlendirmektedir. Dolayısıyla
ajanda, Google Keep, Zoho yada Notion gibi not alma yöntemleri üzerinde durulmuştur. Proje
notlarının dijitale aktaran www.beslersifa.com sayfasını hizmete alınması önemlidir.
Geleneksel/tamamlayıcı tıp uygulamaları tedavi ve ürünlerinin kullanımı ile ilgili verilen
kararda kapsamlı bir sağlık okuryazarlığı gerekir ve böylece doğru bilgiye erişim modelleri
arttırılmış olacaktır.
9.

Ankete katılan gençler daha sonra şu konularda eğitim almak istediklerini iletmişlerdir;

1. Aromaterapi Çocuk Hastalıkları,
2. Aromaterapi Kadın Hastalıkları,
3. Aromaterapide İkincil Metaloitler,
4. Aromaterapide Koku Tüpleri Hazırlama,
5. Aromaterapide Uçucu Ve Sabit Yağlar,
6. Ay Takvimi Eğitimi,
7. Ayak Banyoları Ve Şifalı Banyolar,
8. Bebek Bakım Ürünleri,
9. Biyodinamik Tarım Eğitimi,
10. Bor Ve Mineral Taşlar,
11. Çocuklarla Aromaterapi Çalışmaları,
12. Deodorant Eğitimi,
13. Distilasyon Yöntemi Eğitimi,
14. Doğada İlk Yardım Eğitimi,
15. Doğal Tarım Ve Permakültür Eğitimi,
16. Doğanın Dili; Pastil Yapımı eğitimi
17. Ekoprint Eğitimi,
18. Ekşi Mayalı Ekmek Yapımı,
19. Ellerdeki Enerji, Sujok, Bioenerji, Nefes,
20. Etnobotanik Çalışmalar Eğitimi,
21. Ev Ortamında Yetişebilecek Şifalı Bitkiler Ve Yöntemler,
22. Evde Deterjan Yapımı Eğitimi,
23. Fermente Ürün Üretimi Eğitimi,
24. Fizyonomi Eğitimi,
25. Genel Akapunktur Eğitimi,
26. Genel Arı Ürünleri Eğitimi,
27. Genel Balneoterapi Eğitimi,
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28. Genel Botanik (Bitkiler Ve Ağaçlar) Eğitimi,
29. Genel Dermatoloji Eğitimi,
30. Genel Fitoterapi Eğitimi,
31. Genel Homeopati Eğitimi,
32. Genel Manuel Terapi Ve Masajlar,
33. Genel Permakültür Eğitimi,
34. GETAT ile ilgili bilim adamlarıyla sohbet programları,
35. Gıda Korteksi Ve Etiket Okuma Eğitimi,
36. İleri Seviye Tentür Eğitimi,
37. Kompost Eğitimi,
38. Krem Ve Merhem Atölyesi,
39. Losyonlar Eğitimi,
40. Mum Yapımı Ve Parafin Mum Zararları,
41. Önemli Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Yetiştirilmesi ve Kıymetlendirilmesi,
42. Paketleme Eğitimi,
43. Parfüm Ve Koku Atölyesi,
44. Probiyotik Turşu Yapımı Eğitimi,
45. Sabun Ve Şampuan Eğitimi,
46. Saç Boyası Eğitimi,
47. Sağlık Doğal Tarım Eğitimleri,
48. Sirke Eğitimi,
49. Su Bazlı Krem Ve Su Bazlı Serumlar,
50. Şifalı Doğal Taşlar Ve Aromaterapi,
51. Şifalı Kürler Eğitimi,
52. Şifalı Şerbetler Ve İçecekler,
53. TAB Arazi Tedarik Ve Hazırlama,
54. Tarhana Yapımı Eğitimi,
55. Tıbbi Çaylar Eğitimi,
56. Tıbbi Nebevi Eğitimleri
57. Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Tedarik Zinciri Faaliyetleri,
58. Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Ev İçi, Bahçe Ve Peyzajda Kullanımı,
59. Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Sebze Meyve Bahçelerinde Kullanımı,
60. Tohumlardan Yağ Elde Edilmesi,
61. Toprağın Özellikleri Ve Çeşitleri.
4. Sonuç ve Tartışma
Çalışma çerçevesinde bazı öneriler sunulmuştur:
• Öğrencilere Tıbbi ve Aromatik Bitkiler konusunda önemli ve ilginç bilgileri vererek öğrencilerin
daha fazla araştırma yapmaları, farkındalık kazanmaları sağlanabilir. Bilinçlendirmek adına,
okul ortamlarında Tıbbi ve Aromatik Bitkilere dair etkinliklere daha fazla öğrencinin katılımı
sağlanabilir.
• Öğrencilere Tıbbi ve Aromatik Bitkiler odaklı projelere katılımlarını sağlayabilecek imkânlar
oluşturulabilir. Bu anlamda Genç Lokman Hekimlerin Şifa Kapısı Projesi bu konuda atılmış
önemli bir çalışmadır.
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• Tıbbi ve aromatik bitkiler ve ürünleriyle aromaterapi ürün ve hizmetlerine erişim için tedarik
zincirlerin kurulmalıdır. Böylece ürünler üreticiden tüketiciye daha kolay ulaştırılacaktır.
• Çin Tıbbı, Hint Tıbbı gibi kendine has GETAT alanı olan Anadolu Tıbbının gelişmesi için
bölgesel düzeyde de çalışmalar yapılmalıdır.
• Besler Şifa Atölyesi çalışmalarına bu anket sonuçlarına göre devam etme kararı almıştır.
5.
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SS-09

Osmanlı Dönemi Tıp Kitaplarında Beslenme
Gülay Çoksarı1, Sümeyra Sultan Tiske İnan2,
Sebahat Kocaoğlu1, Salih Mollahaliloğlu1
1
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2
Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda
Mühendisliği Bölümü, Yunus Emre Yerleşkesi, 70100, Karaman

ÖZET
Osmanlı dönemi tıp eserlerinde “Esbâb-ı sitte-i zarûriyye” adı verilen altı sağlıklı yaşam
kuralından bahsedilmektedir ki bunların en önemlisi olan beslenme ise eserlerde oldukça
ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Hıltlar teorisine göre insan vücudunda kan, safra, sevda ve balgam
hıltlarının (salgıların) farklı oranlarda bulunuşu insanlarda mizaçları (demevî, safravî, sevdavî,
balgamî) meydana getirmektedir. Yiyecek ve içecekler hıltların meydana gelmesine, kıvamına
ve miktarına tesir ederek kişinin sağlık durumuna etki etmektedir. Osmanlı tıbbında, tedavide
ve beslenmenin düzenlenmesinde mizaçlar mutlaka göz önünde bulundurulmaktaydı. Kişinin
bozulan mizacı öncelikle gıdalar ile iyileştirilmeye çalışılmakta, tedaviye cevap vermediği
takdirde, kişiye bazı ilaçlar tavsiye edilmekteydi. Osmanlı mutfağı; sağlıklı yaşam için gıdaların
mizacı ve çeşidi, bu gıdaları hangi mizaçtaki bireylerin tüketmesi gerektiği ve gıdaların
hangi gıdalarla birlikte tüketildiğinde zararlı olabileceği hususlarına dayanmaktaydı. Günlük
beslenme ve tedavi amaçlı tavsiye edilen bu gıdalar; pişirilmeden tüketilen sebze ve meyveler
olabileceği gibi farklı yöntemlerle hazırlanan çorbalar, etli yemekler, sebze yemekleri, pilavlar,
şerbetler ve tatlılar olabilmekteydi. Ayrıca mevsimlere göre beslenme tavsiyeleri de yer
almaktaydı. Bu çalışmada Osmanlı tıp literatüründe bahsedilen mizaca göre beslenme şekli
hakkında bilgi verilecektir.
Anahtar Kelime: Osmanlı Tıbbı, Sağlıklı Yaşam, Beslenme, Hıltlar teorisi, Mizaçlar
ABSTRACT
Defined as the six rules for a healthy life, “Esbâb-ı sitte-i zarûriyye”, has been described in
medical books in the Ottoman period; and the most important one, nutrition has been
explained in great detail. According to the theory of the humours, different proportions of
blood, yellow bile, black bile, plegm in the body create the temperament (mizaj) (damavi
(sanguineous), safravi (bilious) saudavi (melancholic), balghami (phlegmatic)) in people.
Food and beverages affect the occurrence, consistency and amount of the hilts, which then
impact people’s health status. Temperaments have been taken into consideration in planning
treatment and nutrition in Ottoman medicine. Individuals with deteriorated temperaments
were initially treated with food; if they did not respond to the treatment, medicine was
then recommended. The Ottoman cuisine was based on the principles that concerned the
temperament and type of foods for a healthy life, which temperament people should consume
these foods, and which foods could be harmful when consumed together. Recommended for
daily consumption and the treatments, these foods included vegetables and fruits that can be
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consumed as raw, as well as soups, meat dishes, vegetable dishes, pilafs, sherbets and desserts
prepared with different methods. Additionally, there were seasonal recommendations for
nutrition. This study presents the nutrition style based on the temperament highlighted in
Ottoman medical literature.
Keywords: Ottoman Medicine, Healthy Life, Nutrition, Theory of Hilts, Temperaments
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Migren Hastalarında Hacamat Ve Akupunktur
Uygulamasının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Rana Çelikkol1, Süleyman Ersoy2
1
Şerif Ali ASM
SBÜ Ümraniye EAH

2

Özet:
Amaç: çalışmamızda Migren hastalarının tedavisi için Hacamat ve Akupunktur geleneksel
tedavilerinin etkinliği ve birbirlerine karşı üstünlüğünü araştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamız için SBÜ İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han EAH GETAT
Uygulamaları Etik Kurulundan onay alındı. SBÜ Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji
Kliniğinden migren tanısı almış 18-65 yaş grubu hastalar çalışmaya dahil edildi.
Hastalar His sayısına göre Akupunktur ve Hacamat tedavilerine randomize edildi. Hacamat
tedavisi alan hastalara 1’er ay arayla 3 kez hacamat uygulaması yapıldı. Akupunktur tedavisi alan
hastalara 10 seans akupunktur uygulaması yapıldı. Tedavi başlangıcında ve tedavi bitiminden 2
ay sonra VAS ve MIDAS ölçekleri uygulandı ve sonuçları karşılaştırıldı.
Bulgular: Katılımcılardan 14 Akupunktur ve 14 Hacamat hastasının ön sonuçları değerlendirildi.
Akupunktur uygulanan katılımcıların tedavi öncesi MIDAS skoru ortalama 21,50 iken akupunktur
uygulaması sonrası MIDAS skoru 10,57 bulundu. (p<0.001). Tedavi öncesi VAS skoru ortalaması
9,14 iken tedavi sonrası VAS skoru 5,93 bulundu. (p<0.000). Hacamat uygulanan katılımcıların
tedavi öncesi MIDAS skoru ortalaması 29,00 iken tedavi sonrası MIDAS skoru 12,79 bulundu.
(p<0.001). Hacamat tedavisi öncesi VAS skoru ortalaması 8,43 iken tedavi sonrası VAS skoru 7,21
bulundu. (p<0,002).
Sonuç: Klinik araştırmamızın ön sonuçlarına göre migren tanısı almış hastaların hem Akupunktur
hem de Hacamat uygulaması sonrasında engellilik sürelerinin ve ağrılarının şiddetinin azalmış
olduğunu ortaya koymuştur.
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SS-11

Geleneksel Çin Tıbbında Meridyen Hipotezleri
ve Yeni Bir Hücre Tanımı: Telositler
Gülay Tuna
Kızılay Aile Sağlığı Merkezi
Güncel anatomi ve fizyoloji bilgilerimiz Geleneksel Çin Tıbbı’nın temel tanımlamalarından
olan Qi, kanal sistemi , meridyen terimlerininin açıklanmasında halen yetersiz kalmaktadır.
Akupunktur noktalarının özellikleri ve işleyişi ise çok daha iyi bilinmektedir. Geleneksel
Çin Tıbbı’na göre cilt ve ilgili organla vücut yüzeyi arasında Qi, kan ve besleyici maddelerin
taşınmasını sağlayan Jing Luo (kanallar sistemi) longitüdinal ve lateral olarak tüm bedeni
sarmaktadır. Meridyen sistemini açıklamak için geliştirilen hipotezleri şöyle sınıflandırabiliriz:
Sinir iletim teorisi, vücut sıvıları dolaşım teorisi, faysa ve konnektif doku öğretisi ve enerji alanı
öğretisi.
Son yıllarda intersitisiyel alanda bulunan fakat sinir hücresi yapısında olmadığı araştırmalarla
gösterilmiş yeni bir hücre tipi olan telositlerin meridyen sisteminin yapısal zeminini
oluşturduğuna dair teoriler geliştirilmiştir.
Telositlerin, tüm vücuttaki hücrelerin birbirleriyle iletişim kurmasına olanak sağlayan somatik
hücreler olduğuna inanılmaktadır. Çalışmalar telositlerin uzun bağlantıları olan telepotlar
vasıtasıyla tüm bedeni sardığını, cildi uzak organlarla bağlayabildiğini göstermiştir. Telositler
hem benzer (homocelüler) hem de farklı tipteki (heteroselüler) hücrelerle çeşitli şekillerde
bağlantı kurabilir. Bu farklı türdeki hücreler makrofajlar, mast hücreler ve fibroblastlar olabilir.
Bilgi iletimi teleositlerle komşu ve komşu olmayan hücreler arasında veziküller vasıtasıyla
gerçekleşir. Telositler kök hücre fonksiyonunu ve hücre rejenerasyonunu regüle ederler.
Telositlerin bioelektrik üretebilmeleri, değişken ve dinamik yapıları, cildi uzak organlara
bağlıyor olmaları, sinir, bağ doku, immün sistem, endokrin hücreleri ve kollajen fibrillere sıkı
ilişkileri , birçok hastalıkta tanımlanmaya devam eden iletim rolleri , eksozomlarıyla uzak
bölgelere ileti gönderebilmeleri ve hareketli mitokondrileriyle enerji transferi yapıyor olmaları
gibi daha pek çok özelikle meridyen sistemine benzerlikleri araştırma konusu olmaya devam
etmektedir.

Meridian Hypoteses In Traditional Chinese And A New Cell Definition: Telosides
Our current knowledge of anatomy and physiology is stil insufficient to explain the terms Qi,
channel system and meridian, which are among the basis definitions os Traditional Chinese
Medicine.
The properties and functioning of acupuncture points are much beter known. According to
Traditional Chinese Medicine , Jing Luo (system of channels), wich provides the transport of Qi,
blood and nutrients between the skin and the related organ and the body surface, surrounds
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the whole body longitudinally and laterally. We can classify the hypotheses developed to
explain the meridian system as follows. Nerve conduction theory, body fluid circulation theory,
fascia and connective tissue doctrine and energy field doctrine.
In recent years, theories have been developed that telocytes, a new cell type found in the
intertitial area but not in the structure of nevre cells, form the structural basis of the meridian
system. Telocytes are believed to be somatic cells throughout the body to communicate with
each other. Studies have shown that telocytes surround the whole body though telepods
with long connections and can connect the skin with distant organs. Telocytes can associate
celles of both similar (homocellular) and different types (heterocellular) in various ways.
These types of cells can be macrophages, mast cells and fibroblasts. Information transmission
occurs between telocytes and neigboring and non-adjent cells via vesicles. Telocytes regulate
stem cell function and cell regeneration. Telocytes ability to produce bioelectricity, their
variable and dynamic structure, their ability to connect the skin to distant organs, their tight
relationship with nerve , connective tissue, immune system, endocrine cells and collagen
fibrils, their transmission role that continues to be defined in many diseases, their ability to
send messages to distant regions with their exosomes and to transfer energy with their mobile
mitochondria .Many more , especially their similarities to the meridian system, continue to be
subject of research.
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SS-12

Anadolu’nun Unutulmaya Yüz Tutmuş Bitkisi
Çemen (Trigonella foenum-graecum L.)
Sevinç Demir1*, Abdulkadir Arslan2
1
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Konya
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara
Sorumlu yazar: email: sevinc--demir@hotmail.com
Konu: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

2

Özet
Makinalaşmanın getirdiği hareketsizlik, dengesiz beslenme, stres ve kirlilik vb. gibi birçok
etmen, insanlardaki sağlık sorunlarının günden güne artmasına neden olmaktadır. Sağlıklı ve
kaliteli yaşam fikri bilim insanlarını, hastalıkların başlangıcından itibaren tedavi edebilen veya
geciktirebilen ajanlar (teropotik) bulma yönüne itmiştir. Çemen, dünyada birçok araştırma ve
çalışmaya konu olmuş ve önemli en eski tıbbi aromatik bitkilerden biridir. Gıdaların lezzeti
ve aromasında, renginde ve doku yapısında kullanılan bitkinin tohumları, geleneksel ve tıbbi
amaçlar için de kullanılmaktadır. Fonksiyonel gıda endüstrisinde potansiyel bir nutrasötiktir;
diyabet, hiperkolesterolemi ve iltihaplanma gibi bir dizi hastalıkta ve muhtemelen çeşitli
kanser türlerinde potansiyel olarak faydalı olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.
Çemen bitkisinin temel sağlık etkilerinden sorumlu olduğu belirlenen 3 önemli kimyasal
bileşen; galaktomannan, steroidal saponin ve 4-OH izolösindir. Çeşitli tıbbi yararlarının yanı
sıra hastalıklara karşı terapötik ajan olarak potansiyel uygulamaları bulunmaktadır. Ülkemizde
halk hekimliğinde vejetatif aksamı, tohumları ve öğütülmüş hali baharat olarak kullanılmakta
ayrıca göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü bronşit, ateş, boğaz ağrısı, cilt tahrişi ve yaralarında
etkileri nedeniyle de tedavide kullanımı bulunmaktadır. İnsan ve hayvan beslenmesinde iyi
bir protein kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda baklagil yem bitkisi olması sebebiyle
de toprak yapısını iyileştirmesi açısından da tarımda ekim nöbeti içinde yer alabilir olması da
tarımda önemini arttırmaktadır.
Bu derlemede çemen (Trigonella foenum-graecum L.) ‘in farmasötik etkileri ve sağlık
yararları ile ilgili literatürle, tıbbi amaçlı kullanım alanları vurgulanmıştır. Farmasötik, terapötik
ve beslenme potansiyeli bakımından çemenin (Trigonella foenum-graecum L.) kullanım
olanakları farklı yönleriyle değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Trigonella foenum-graecum L., çemen, teropotik, nutrasötik
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SS-13

Tıbbi Amaçla Kullanılan Bazı Nane Türlerinin
Fenolik Bileşik Kompozisyonlarının Belirlenmesi
Ayten Yılmaz1,2, Duygu Mısırlı3, Mahfuz Elmastaş3
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAM),
Sakarya
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fitoterapi Doktora, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Eczacılık Fakültesi Biyokimya AD, İstanbul
draytenyilmaz@gmail.com
1

Özet
Amaç: Bitkilerin ilaç sanayinde kullanılmasının en büyük etmenlerinden birisi, içerdikleri
sekonder metabolitlerdir. Başta ilaç sanayisinin ham maddesi olmak üzere, kozmetik, besin
katkı maddesi, zirai ilaç sanayisinde ve birçok kimya sektöründe kullanılmaktadır. Bitkilerde
yaygın olarak bulunan flavonoit yapısındaki sekonder metabolitlerin son yıllarda oldukça
dikkat çekici bir grup olduğu bilinmektedir. Fenolik bileşikler bitkilerin ürettiği sekonder
metabolitlerdir. Bu çalışmada Türkiye’de tıbbi amaçla kullanılan Calamintha nepeta, Mentha
aquatica, Mentha longifolia, Mentha rotundifolia nane türlerinin halk arasında geleneksel
kullanım şekline benzeyen su ekstrelerinde bulunan fenolik bileşik içerikleri kantitatif olarak
analiz edildi.
Gereç ve Yöntem: Nane türlerinin kuru herbalarından su ekstresi hazırlamak için her birinden
40’er gram alınarak 300 mL saf su ilave edilerek 1 saat kaynatılmıştır. Sonra filtre kağıdından
geçirilerek -40 ºC de dondurulmuş ve bu örnekler liyoflizatörde çözücü süblimleştirilerek
ekstre liyofilize halde elde edilmiştir. Elde edilen ekstreler fenolik bileşik tayini için, yüksek
performanslı sıvı kromatografi (HPLC) cihazı kullanılarak ters faz C18 HPLC kolonu ile analiz
edilmiştir. Sonuçlar mg/kg kuru bitki (KB) şeklinde hesaplanmıştır.
Bulgular: Çalışmada on beş fenolik bileşik referans alınarak taranmış ve miktarları
belirlenmiştir. Mevcut en yüksek miktarlar sırasıyla Rosmarinik asit (455-13675 mg/kg KB)
Kersetin, Klorogenik asit (165-317 mg/kg KB), Apigenin-7-glukozit, Rutin, Naringenin (15-86 mg/
kg KB), 4-hidroksibenzoik asit (9-33 mg/kg KB), Gallik asit ve Ferulik asit bileşikleri kantitatif
olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışılan dört nane türünde de rosmarinik asit, klorojenik asit ve 4-hidroksi benzoik asit
bulunurken kersetin sadece Mentha longifolia da tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mentha aquatica, Mentha longifolia, Mentha rotundifolia, Calamintha
nepeta, Fenolik bileşik.
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Determination of Phenolic Compound Compositions of
Some Mint Species Used for Medicinal Purposes
Ayten Yılmaz1,2, Duygu Mısırlı3, Mahfuz Elmastaş3
Sakarya Training Research Hospital, Traditional and Complementary Medicine Center (TCMC), Sakarya
2
University of Health Sciences, Hamidiye Health Sciences Institues Phytotherapy PhD, İstanbul
3
University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Pharmacy Department of Biochemistry,
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draytenyilmaz@gmail.com
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Abstract
Aim: One of the biggest factors in the use of plants in the pharmaceutical industry is
the secondary metabolites they contain. It is used primarily in the raw material of the
pharmaceutical industry, cosmetics, food additives, agricultural pesticides and many chemical
sectors. It is known that secondary metabolites in the flavonoid structure, which are common
in plants, are a very remarkable group in recent years. Phenolic compounds are secondary
metabolites produced by plants. In this study, the content of phenolic compounds in water
extracts of Calamintha nepeta, Mentha aquatica, Mentha longifolia, Mentha rotundifolia
mint species used for medicinal purposes in Turkey, which is similar to the traditional usage
among the public, were quantitatively analyzed.
Material and Methods: To prepare water extract from dried herbs of mint species, 40 grams
of each was taken, 300 mL of distilled water was added and boiled for 1 hour. Then, it was
passed through filter paper and frozen at -40 ºC, and these samples were sublimated solvent
in a lyophilizer and the extract was obtained in lyophilized form. The obtained extracts
were analyzed with a reverse phase C18 HPLC column using a high performance liquid
chromatography (HPLC) device for the determination of phenolic compounds. The results
were calculated as mg/kg dry herb (KB).
Findings: In the study, fifteen phenolic compounds were screened by reference and their
amounts were determined. The highest amounts available are Rosmarinic acid (455-13675
mg/kg BP) Quercetin, Chlorogenic acid (165-317 mg/kg BP), Apigenin-7-glucoside, Rutin,
Naringenin (15-86 mg/kg BP), 4 -hydroxybenzoic acid (9-33 mg/kg KB), Gallic acid and Ferulic
acid compounds were determined quantitatively.
Conclusion: While rosmarinic acid, chlorogenic acid and 4-hydroxybenzoic acid were found in
all four mint species studied, quercetin was detected only in Mentha longifolia.
Keywords: Mentha aquatica, Mentha longifolia, Mentha rotundifolia, Calamintha nepeta,
Phenolic compound
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SS-14

Anadolu Tıbbının Türk/İslam Dönemi
Mahmut Tokaç
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğr. Üyesi. / İVEK Vakfı Yön. Kur. Bşk.
Anadolu Tıbbı, kadim tıbbın en önemli unsurlarından olmakla birlikte ne yazık ki bu topraklarda
barındırılmadığı için İran’daki Cundişapur’a sığınmıştı. İran’ın fethinden itibaren İslam Manevî
gıdasını İslam’ın mesajından alan İslam Tıbbı bu topraklara sığınan Grek- İskenderiye (Anadolu
Tıbbı) yanında Hint ve İran tıbbının zengin toprağından beslenerek on dört asır boyunca Güney
İspanya’dan Bengal’e geniş bir coğrafî alana yayılmıştı.
Türkler Müslüman olduktan sonra kendi kadim geleneklerinden de istifade ederek bu alana
çok önemli katkı sunmuşlar ve bu alanda zirve isimlerin çıkartılmasına öncülük etmişlerdir.
Türklerin Anadolu’yu yurt edinmelerinin ve üzerinde geniş coğrafyalara yayılan devlet
oluşturmalarının ardından bu miras yeniden Anadolu topraklarına dönmüş ve eski ihtişamlı
günlerine dönmüştür.
Bu bildiride Anadolu Tıbbına Türk/İslam döneminde verilen katkının izleri aranacak ve katkıda
bulunan hekimler ve eserlerinden bahsedilecektir.
Anahtar Sözcükler: Tıp Tarihi, Anadolu Tıbbı, İslam Tıbbı, Osmanlı Tıbbı.

Turkish/Islamic Period of Anatolian Medicine
Mahmut Tokaç
Faculty Member of Istanbul Medipol University. / Chairman of the Board of IVEK Foundation

Although Anatolian Medicine was one of the essential elements of ancient medicine, it took
refuge in Cundishapur in Iran because it was unfortunately not housed in these lands. Since
the conquest of Iran, Islamic Medicine, which received its spiritual nourishment from the
message of Islam, spread over a wide geographical area from Southern Spain to Bengal for
fourteen centuries by feeding on the rich soil of Indian and Iranian medicine, as well as the
Greco- Alexandria (Anatolian Medicine) that took refuge in these lands.
After the Turks became Muslims, they made a significant contribution to this field by benefiting
from their ancient traditions, and they pioneered the emergence of top names in this field.
After the Turks made Anatolia their homeland and formed a state that spread over broad
geographies, this heritage returned to Anatolian lands and its former glorious days.
In this paper, the traces of the contribution to Anatolian Medicine in the Turkish/Islamic period
will be searched, and the physicians who contributed and their works will be mentioned.
Keywords: History of Medicine, Anatolian Medicine, Islamic Medicine, Ottoman Medicine.
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Comparison of the efficacy of dry needling and
ischemic compression methods in myofascial
pain syndrome: a randomized trial
Sevil Karagül1, Saime Ay2
İstanbul Gedik Üniversitesi
2
Ufuk Üniversitesi

1

ABSTRACT
Objectives: Myofascial pain syndrome (MPS) is the most common musculoskeletal disease.
Dry needling techniques and ischemic compression are the most common applications used
in this respect. We aimed to compare the efficacy of dry needling and ischemic compression
methods on pain, cervical range of motion (ROM), and disability in MPS.
Patients and methods: The study had a randomized and controlled design; and 98 patients with
MPS were randomly assigned into three groups. Group1 received dry needling (n=33), group
2 (n=33) received ischemic compression, and group 3 (n=32) received combined dry needling
and ischemic compression inventions. Additionally, all patients were given a neck exercise
program including isotonic, isometric, and stretching. The severity of the pain was measured
by the Visual Analog Scale (VAS). The pressure pain threshold (PPT) and cervical ROM were
also recorded. Disability was assessed by the Neck Pain Disability Scale. All assessments were
performed before the treatment and one month and three months after the treatment.
Results: There were statistically significant improvements in VAS, PPT, cervical ROM, and
disability scores after one and three months in all groups compared to pre-treatment results
(p<0.05). After three months of follow-up, statistically significant differences were observed in
all parameters between the groups (p<0.05) except cervical ROM (p>0.05).
Conclusion: The combined use of ischemic compression and dry needling treatment methods
in myofascial pain syndrome patients is much more effective than their separate application.
Keywords: Myofascial pain syndrome, dry needling, ischemic compression, trigger point.
Introduction
Myofascial pain syndrome (MPS) is a common musculoskeletal system disorder in all age
groups and has a pathologic feature characterized by frequent occurrence of a trigger point
(Tp) with symptoms such as pain, taut bands, muscle spasm, susceptibility, limitation of
movement, weakness and rarely, autonomic dysfunction (1, 2).
The treatment of myofascial pain syndrome involves relief of pain, proper posture of the joint
related to the affected muscle, full range of motion, and adequate muscle power. The main
treatment modalities are patient education and control of predisposing factors, analgesics,
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medical therapies such as myorelaxant and antidepressant, hotpack, exercise, stretching and
spraying, ischemic compression, therapeutic massage, biofeedback, transcutaneous electrical
nerve stimulation (TENS), ultrasound, interpharyngeal flow, low- energy laser, extracorporeal
shock wave therapy (ESWT), trigger point injections, dry needling, and acupuncture treatments
(8).
Dry needling (Dn) is one of the methods commonly used in the treatment of myofascial pain
syndrome. The needle mechanically stimulates the sensory or motor endpoint activity of the
trigger point nerve ends and regulates the abnormal muscle contraction. The trigger activates
the healing process in that region by performing point damage. Previous studies have shown
that dry needling is a highly effective method of inactivation of the myofascial Tp (9, 10, 11).
Ischemic compression (Ic) therapy is the long-term compression on accessible TN. Several
studies have shown that it is effective in the treatment of myofascial pain syndrome (12). Travel
and Simons first described this technique and reported that the activation on Tp was delayed
by applying pressure on painful Tp (15). The patient or therapist is applying pressure to the
most sensitive area for 30 to 90 minutes and continues to press for approximately 1-2 minutes
when muscle tension is observed to decrease (13).
In our study, it was aimed to compare the efficacy of dry needling and ischemic compression
treatment methods on pain, pressure pain threshold, cervical range of motion (ROM), and
disability in MPS treatment.
Patients and methods
One hundred and twelve patients who applied to our clinics between April 2015 and December
2015 with complaints of neck or upper back pain and who were diagnosed with MPS according
to Travel and Simons diagnostic criteria (5 major and minimum 1 minor criteria are required
for clinical diagnosis) were included for pre-evaluation (15). Major criteria included pain,
palpable taut bands, reflected pain from the trigger point, hypersensitivity on taut bands,
and a decrease in range of motion. Minor criteria were pain with palpation of trigger point
and/or occurrence of sensory change, local twitch response of taut bands with palpation and
injection, and decrease in pain with the injection of trigger point or stretching of the muscle.
Demographic data such as age, gender, occupation, and educational status of 98 patients
who were included in the study were recorded, and complaints and duration of illness were
recorded. The patients’ inclusion criteria in the study were the presence of at least one active
trigger point located in the upper trapezius muscle, age between 21 and 78 years, symptom
duration for 3 months. The place of the trigger point was found by an experienced physiatrist
by palpation. All patients underwent detailed musculoskeletal and neurological examinations.
Routine biochemical examinations, hemogram, erythrocyte sedimentation rate, CRP, and
cervical X-ray charts were requested from each patient. Patients with fibromyalgia diagnosis,
systemic disease, marked cervical disc herniation, cervical radiculopathy, and myelopathy,
myofascial trigger point injection within the last 6 months, physical therapy within the last
6 months, shoulder and neck surgery, pregnancy, inflammatory and rheumatic disease were
excluded.
Patients in group 1 (n=33) received dry needling treatment. In this group, one active trigger point
area in the trapezius of the patient was identified and marked with a pen and the dry needle
treatment method was applied to that region with single-session disposable acupuncture
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needles. The applied acupuncture needles were sterilized with stainless steel and silicone
coating in dimensions of 0.25 * 25 mm. Following the appropriate skin preparation, the trigger
point was palpated and the trigger point was fixed between the thumb and the pointing finger
of the hand where the upper needle was not held. From the center, the needle was inserted
into the subcutaneous tissue rapidly, vertically, and the needle point and the trigger point in
the muscle band were inserted into the muscle until it was found. When the muscle twitch
response was seen, the needle was further advanced. The needle was moved back and forth
three times in the trigger point so that the muscle contraction cycle could be broken (38). The
dry needling treatment method was performed by the physiatrist, and the evaluation of the
patients was performed by the same physiatrist.
Patients in group 2 (n=33) received ischemic compression treatment. The pressure gradually
increased when the pressure on the most active single trigger point of the patients in this
group was applied for 30 seconds and the pain started to be relieved. Compression continued
for about 60 seconds. Ischemic compression was applied for a total of 90 seconds (15). This
pressure intensity was gradually increased when pressure intensity was applied until the nail
breathing was achieved at the first pressure in the application. Pain intensity was aimed at the
visual pain scale (VAS) 7-8. The ischemic compression method was taught to patients and each
patient was asked to perform ischemic compression for 4 weeks, twice a week. Each patient
was allowed to undergo ischemic compression 8 times in total.
Patients in group 3 (n=32) received both dry needling and ischemic compression treatment.
Patients in this group were first pruned once to the single active trigger point. On this trigger
point, ischemic compression was applied at constant pressure for 30 seconds, when the pain
began to relieve, and then for 60 seconds more gradually increasing to a total of 90 seconds.
The ischemic compression method was taught and the patients were allowed to undergo
ischemic compression for 4 weeks, twice a week for a total of 8 times.
All patients in all three groups were told to apply cervical exercises including cervical isotonic,
isometric, posture, and stretching as home programs.
All the patients were informed about the study and that their data could be used for scientific
research purposes. This research was carried out in Ufuk University Faculty of Medicine,
Department of Physical Medicine and Rehabilitation with the approval of Ufuk University
Senate Ethics Commission with an approval number. Patients were randomly divided into
three groups. Randomization was done in a closed envelope fashion. In the envelopes, the
group numbers (1, 2, 3) and the treatment cards to be applied to the groups were written.
Clinical outcomes:
Patients were evaluated according to pain, pressure pain threshold, cervical joint range of
motion (ROM), and disability. Assessments were done before the treatment, and at the 1st and
3rd months of treatment.
Pain:
The pain was assessed by the visual analog scale (VAS, 0-10 cm; 0 means no pain, 10 means
severe pain). Patients were asked to indicate their pain between these lines and the numbering
was measured with a point scale and the severity of pain was assessed over 10 cm. This VAS was
used to evaluate the pain of patients during both rest and movement.
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Pressure Pain Threshold (PPT) Measurement:
It is determined using Algometer (Algometer Commander, JTECH Medical, Utah). Data was
received over the trigger point with the Algometer. The measurement was taken three times
with 30-s pauses, and the mean average value was recorded in Newton (N).
Cervical range of motion:
Measurements of cervical ROM were made with an inclinometer (Baseline brand). Inclinometer
computed cervical flexion, extension, bilateral lateral flexion, and rotation by placing the
sagittal plane at the top of the patient’s head while the patient was sitting.
Disability:
In this study, the Neck Pain and Disability Index (NPDI) was used for the assessment of neck
disability (19). The neck pain and disability index consists of 20 items and each item is scored
with a visual analog scale of 10 cm and numbered from 0 to 5. The articles were designed to
assess the severity of pain and its effect on occupational, recreational, social, and daily life
activities of the pain and its relation to emotional factors. The reliability of Turkish validity of
neck pain and disability skull was performed by Aslan and colleagues (20). In our study, all
patients were treated with neck pain and disability test three times in total, before treatment,
at the first month, and the third month of treatment. Each item was collected and scored with
a total score.
Statistical analysis
The SPSS 15.0 package program was used to assess the data obtained in the study and the level
of significance was accepted as p <0.05. The Independent Groups t-test, and the Mann Whitney
U-test were used for the comparison of the variables in the continuous measurements, and
the Chi-Square and/or Fisher’s Exact Chi-Square Test were used to compare the distributions
of the categorical variables in terms of group factors. Also, the repeated measures ANOVA
model was used to investigate the difference between groups of measurements at different
time points. The difference between the groups was tested for time- dependent change
and group x time interaction. Binary comparison results were also obtained to reveal the
differences between groups and time points creating diversity. The results are expressed as
mean ± standard deviation and percentages. Interaction graphs are also drawn to visually
express groups’ trends over time.
RESULTS
There was no difference between the groups in terms of age, gender, and duration of
symptoms when the demographic characteristics were compared (p> 0.05) (Table 1). In the
detailed examination of the entire musculoskeletal system, there were no findings except in
cervical motion range of motion stiffness and trigger point accuracy. No pathological findings
were found in the neurological examinations performed. Routine biochemical examinations,
hemogram, erythrocyte sedimentation rate, and C-Reactive Protein results did not reveal any
pathology in all the patients studied. No pathologies were detected except cervical lordosis
in cervical X-ray radiographs.
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Table 1: Demographic Characteristics of Patient Groups (Mean ± standard deviation)
Group I (n:33)

Group II (n:33)

Group III
(n:32)

47.75± 17.27
(23-78)

47.81± 14.54
(27-71)

47.31± 16.65
(21-78)

Female

18 (54.5%)

21 (63.6%)

18 (56.2%)

Male

15 (45.5%)

12 (36.4%)

14 (43.8%)

18.63 ± 14.78

18.93± 13.91

15.81± 10.43

(3-48)

(3-48)

(3-44)

Age (years)
Gender

Symptom duration (month)

Pain
There was a statistically significant difference in resting and moving VAS between the three
groups before and after the treatment (p <0.05) (Table 2). Group III showed more improvement
in resting and moving GAS assessment parameters than Group I and II (Table 3).
Pressure Pain Threshold
There were statistically significant improvements in PPT after the first and third months in all
groups compared to pre-treatment results (p<0.05). At the end of the therapy, statistically
significant differences were observed in all parameters between the groups (p<0.05) (Table 2).
Group III showed more improvement in PPT values assessment parameters than Group I and
II (Table 3).
Cervical Range of Motion
Statistically significant improvements in cervical range of motion were observed at first and
third months of treatment for each group (p< 0.05) (Table 2). When each of the three groups
were compared with each other in terms of time points before treatment and during the
third month of treatment, there was no statistically significant difference between groups in
cervical flexion, extension, lateral flexion (right and left), and rotation (right and left) values
(p> 0.05) (Table 3).
Disability
There were statistically significant improvements in NPDI scores after the first and third
months in all groups compared to pre-treatment results (p<0.05) (Table 2). Group III showed
more improvement in NPDI score assessment parameters than Group I and II (Table 3).
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Table 2: Comparison of clinical evaluation parameters between groups in the third month
after treatment
Group I

P
(Group
(n:33)
Mean± SD 1-2)

Group II

P

Group III

(Group 2-3)

(n:32)
Mean± SD

VAS
(at rest)

2.66 ± 1.16 0,370

2.87 ±
0.81

0,000

1.50 ± 0.84 0,000

VAS
(at motion)

3.12 ± 0.92 0,314

3.33 ±
0.85

0,000

1.53 ± 0.76

0,000

PPT

8.54 ± 1.31

0,600

8.38 ± 1.33 0,001

9.43 ±
0.94

0,004

Flexion

43.33 ±
3.22

0,621

43.63 ±
2.26

0,233

44.37 ±
1.68

0,094

Extension

41.66 ±
6.33

0,801

41.96 ±
4.49

0,281

43.28 ±
3.26

0,185

Lateral Flexion (right)

43.03 ±
3.52

0,387

42.27 ±
4.69

0,019

44.37 ±
1.68

0,129

Lateral Flexion (left)

43.18 ±
3.71

0,125

41.81 ±
4.64

0,005

44.37 ±
1.68

0,183

Rotation (right)

57.12 ±
3.54

0,866

57.27 ±
4.16

0,441

57.96 ±
3.07

0,349

Rotation (left)

56.51 ±
4.23

0,316

57.42 ±
3.56

0,157

57.81 ±
3.09

0,670

NPDI

22.12 ±
4.21

0,742

21.81 ±
3.85

0,000

10.37 ±
3.27

0,000

(n:33)
Mean±
SD

P
(Group 1-3)

(n= number of patients SD= standard deviation, VAS= Visual Analog Scale, PPT= Pressure pain
threshold, NPDI= Neck Disability Index)
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Table 3: Comparison of mean clinical assessment parameters intergroup pre-treatment, the
first month after treatment, third month after treatment
P

Group I (n:33)
Mean ± SD

Group II (n:33)
Mean ± SD

Group III (n:
32) Mean ±
SD

VAS (at rest)
Pre-treatment,
First month after treatment,
Third month after treatment

8.21 ± 1.24
2.84 ± 0.83
2.66 ± 1.16

8.12 ± 1.36
3.18 ± 0.84
2.87 ± 0.81

8.15 ± 1.32
1.37 ± 1.00
1.50 ± 0.84

0,000

VAS (at motion)
Pre-treatment,
First month after treatment,
Third month after treatment

8.00 ± 1.43
3.24 ± 0.93
3.12 ± 0.92

8.00 ± 1.36
3.36 ± 0.96
3.33 ± 0.85

8.00 ± 1.36
1.40 ± 1.04
1.53 ± 0.76

0,000

PPT
Pre-treatment,
First month after treatment,
Third month after treatment

5.76 ± 1.10
8.41 ± 1.30
8.54 ± 1.31

5.56 ± 0.99
8.20 ± 1.30
8.38 ± 1.33

5.67 ± 1.09
9.33 ± 0.98
9.43 ± 0.94

0,020

Flexion
Pre-treatment,
First month after treatment,
Third month after treatment

35,15 ± 11.07
40,60 ± 6.70
43.33 ± 3.22

38,18 ± 10.44
41.36 ± 6.03
43.63 ± 2.26

37,18 ± 9,49
43.28 ± 3.00
44.37 ± 1.68

0,386

Extension
Pre-treatment,
First month after treatment,
Third month after treatment

32,87 ± 15,15
37.12 ± 10.60
41.66 ± 6.33

33.03 ± 16,48
38.48 ± 9.47
41.96 ± 4.49

34.37 ± 13.06
40.78 ± 6.96
43.28 ± 3.26 0,602

Lateral Flexion (right)
Pre-treatment,
First month after treatment,
Third month after treatment

33,63 ± 13.36
40.75 ± 5.46
43.03 ± 3.52

34.09± 15.98
40.90 ± 6.05
42.27 ± 4.69

35.93 ± 12.97
43.75 ± 2.54
44.37 ± 1.68

0,345

Lateral Flexion (left)
Pre-treatment,
First month after treatment,
Third month after treatment

34.24 ± 12.25
40.75 ± 5.60
43.18 ± 3.71

34.09 ± 15.53
40.75 ± 6.01
41.81 ± 4.64

36.25 ± 12.18
43.28 ± 2.72
44.37 ± 1.68

0,326

Rotation (right)
Pre-treatment,
First month after treatment,
Third month after treatment

49.54 ± 9.54
53.18 ± 8.27
57.12 ± 3.54

52.12 ± 9.68
56.36 ± 5.19
57.27 ± 4.16

50.62 ± 10.14
56.40 ± 3.85
57.96 ± 3.07 0,358

Rotation (left)
Pre-treatment,
First month after treatment,
Third month after treatment

49.69 ± 11.10
52.87 ± 8.57
56.51 ± 4.23

51.51 ± 10.34
55.90 ± 6.05
57.42 ± 3.56

49.84 ± 11.32
55.62 ± 4.16
57.81 ± 3.09

0,479

NPDI
Pre-treatment,
First month after treatment,
Third month after treatment

86.06 ± 5.64
23.51 ± 4.35
22.12 ± 4.21

85.63 ± 5.57
24.30 ± 4.18
21.81 ± 3.85

86.18 ± 5.45
9.62 ± 2.84
10.37 ± 3.27

0,000
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DISCUSSION
MPS is a pathology that adversely affects the quality of life and functional status of patients.
The basis of MPS treatment lies in the breakdown of the pain cycle and the removal of TNs.
For this purpose, medical treatments, physical therapy modalities, exercise, interventional
methods, injection methods, manual therapy methods are used (1, 24, 25, 26, 27).
In recent years, dry needling and ischemic compression treatments have been widely used
in MPS treatment. For this reason, we aimed to compare the efficacy of dry needling and
ischemic compression applications used in the treatment of MPS in pain, PPT, cervical range of
motion and disability in our study. We evaluated our patients before treatment, 1 month after
treatment and 3 months after treatment, three times in total. For this purpose, 98 MPS patients
were randomly assigned to three groups. Cervical isotonic, isometric, cervical stretching
exercises and postural exercises were shown for all patients to be applied as home programs.
The literature on the location of ischemic compression which is noninvasive and easily
applicable in MAS treatment is very limited. For example, in a review by Cagnie et al., fifteen
studies evaluating dry needling and ischemic compression applied to a patient suffering
from neck pain associated with MAS were investigated. In ischemic compression studies,
the duration of ischemic compression ranges from 30 seconds to 1 minute, the frequency of
application ranges from 1seans to 12 sessions, and no common duration and frequency of
application are available. In dry needling studies, dry needling application frequency ranges
from 1 to 6 sessions. In addition, the results of the study indicate that short and long-term
definitive evidence is needed regarding the frequency of application for ischemic compression,
duration and frequency of application for dry needling duration and needle thickness (29). In
our study, we treated the patient with ischemic compression therapy for 8 sessions for 90
seconds. Dry needling treatment was also applied as a single session into an active trigger
point with 25 * 25 mm sterile acupuncture needles.
The number of studies showing the effectiveness of application, especially in comparison
with dry needling and ischemic compression in literature, is very small. In our study, it was
aimed to compare this treatment with ischemic compression with the dry needling method,
which proved to be effective in pain relief and disability in MPS treatment. It has been shown
here that ischemic compression therapy is as effective as dry needling therapy and co- use
increases this effect even more.
In Kim et al.’s study, the efficacy of ischemic compression after myofascial trigger point
injection was investigated. In this study, significant improvement was observed in the VAS
scale in three groups. The trigger point injected with ischemic compression showed a more
significant improvement in VAS than only in the trigger point injection, but no difference was
found between the application of ischemic compression for 30 seconds or 60 seconds (30).
In our study, pain scores assessed by VAS showed a significant decrease after treatment
with both treatment modalities, which were not superior to each other, but this effect was
observed to increase even more with the combined use of treatment methods. In addition,
this effect continued three months after the end of the treatment, and the group in which
the ischemic compression and dry needling methods were applied together was found to be
more effective at the end of the third month. This state of decrease in pain during treatment
and continued application suggests the permanence of the treatment.
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As the pain threshold on trigger points decreases in MAS patients, the measurement of the
trigger point pain threshold is targeted. By using pressure gauge measurements made using
Algometer devices, more reliable numerical and quantitative data can be obtained, and the
effect of the treatment can be measured (31, 32, 33).
In another study by Wang et al., the effect of ischemic compression treatment method on
mechanical hyperalgesia by reducing the pressure pain threshold at the myofascial latent
trigger points were shown with the help of Algometers. (34) In our study, dry pressure and
ischemic compression were observed more frequently in the group with pressure pain
thresholds compared to the other dry needling and ischemic compression alone groups.
There is some evidence in the literature that musculoskeletal pain syndrome has a measurable
decrease in the range of motion of the affected muscle (26). As noted by Travel and Simons,
the trapezius is the most pronounced symptom of pain at trigger points located in the upper
fibers, and motion restriction is less frequent after pain (27). In a study in which Cagnie et al.
evaluated the effect of ischemic compression on the neck and shoulder muscles, cervical
mobility was assessed using an inclinometer, and an increase in the range of motion of the
cervical range of motion was determined by clinical evaluation before and after treatment
(35).
In our study, significant improvement in cervical range of motion was observed in the three
groups after the first and third months of treatment. There was no statistically significant
difference in cervical range of motion between the three groups. This suggests that combined
use of ischemic compression and dry needling treatment is not superior in terms of cervical
range of motion, and that joint motion is not increased even further. However, monitoring of
the efficacy of both ischemic compression and dry needling therapy at the third month of
treatment shows that the treatment persistence is also maintained in terms of cervical range
of motion. In addition to the effect of treatment modalities on this continuity, it may also be
the effect of home exercise programs that we gave to patients.
Disability was assessed with “Neck Pain and Disability Index”. Sohns et al. conducted a study
evaluating the effectiveness of manual compression therapy with a trigger point in the shoulder.
They evaluated the disability effect of neck pain using NPDI, and significant improvement was
observed in NPDI in the manual compression treatment group (36). Kim and et al. examined
the efficacy of ischemic compression applied after myofascial trigger point injection and
found that the trigger point injected with ischemic compression showed a more significant
improvement in NPDI than only the trigger point injection (37).
In our study, we administered NPDI before the treatment, in the first month of treatment, and
the third month of treatment. We observed that the combination therapy group was superior
to monotherapy groups in NPDI values. This suggests that ischemic compression with dry
needling treatment is more effective in preventing patients with disabilities due to neck pain
and limitation of movement. With combined treatment, the improvement in pain and joint
range of motion is more likely to result in greater disability. In addition, the pain and disability
scores of the patients showed improvement in the third month, and the persistence of the
treatment was remarkable.
It is suggested that neck and posture exercises should be taught in the form of a home program
so that this effect can last for a long time. In a review by Cheng et al., patients with nonspecific
chronic neck pain have been shown to reduce pain when therapeutic exercises are applied
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for short-term pain relief, but this effect has not been shown to last very long. However, longterm exercise emphasizes the development of body building functions, preservation, and
persistence of activity by doing them habitually as a home exercise by the patients (37).
The combined use of ischemic compression and dry needling treatment method in patients
with myofascial pain syndrome is more effective than used separately.
As a result, we believe that the addition of ischemic compression therapy, which is less
frequently encountered, to dry needle treatment, which is frequently used in MPS treatment,
may be a good option because of the positive effects on the pain, the PPT levels measured
with the Algometer, cervical the range of motion, and disability.
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Robinson JP, Arendt-Nielsen L. Kas ağrısı sendromları. Bölüm 44. Braddom RL, Buschbacher RM,
Chan L, Kowalske KJ, Laskowski ER, Matthews DJ, Ragnarrson KT. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Çeviri
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Kayhan Ö. Fibromiyalji. Ağrı Serisi. 1995; 5(10):33-46.

7.

Simons DG. New views of myofascial trigger points: Etiology and diagnosis. Arch Phys Med Rehabil
2008; 89: 157-159.

8.

Auleciems LM. Myofascial pain syndrome: a multidisciplinary approach. Nurse Pr. 1995;20 (18), 21--8,
passim.

9.

Borgstein J,Simons DG. Myofascial pain. Arch Phys Med Rehabil 2002;83 Suppl 1:S40-7

10.

TM, White AR. Needling therapies in the management of myofascial trigger point pain: A systematic
review. Arch Phys Med Rehabil 2001;82:986-92.

11.

Garvey TA, Marks MR, Wiesel SW. A prospective, randomized double-blind evaluation of trigger point
injection therapy for low back pain. Spine 1989;14:962-964.

12.

Hanten WP, Olson SL, Butts NL, Nowicki AL. Effectiveness of a home program of ischemic pressure
followed by sustained stretch for treatment of myofascial trigger points. Physical Therapy
2000;80(10):997-1003.

13.
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SS-16

Geleneksel Tababette Anadolu Tıbbının Yeri ve Bursa
Ayten Altıntaş
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Anadolu toprakları tarihin en eski dönemlerinden beri büyük medeniyetlerin hüküm sürdüğü
topraklar olup bu topraklardaki tıp uygulamaları da insanlığın tıp potasına çok şey katmıştır.
Anadolu’da Hititler dönemlerinden beri gelişmiş bir tıpları olduğunu yazılı kil tabletlerinden
öğreniyoruz. Tıbba büyük ivmeler kazandıran İstanköy’lü Hipokrat, Bergamalı Galen, Adanalı
Dioskorides bilgi birikimlerini bu topraklardan aldılar. Eğenin her yerleşim yerinde şifa dağıtan
Asklepyonlar inşa edildi. Orta Asya’dan akın akın Anadolu’ya gelen Türkler kendi gelişmiş tedavi
şekillerini ve hekimlerini de getirdiler. İslam Medeniyetinin bilimi tekrardan canlandırması
ve tıbbı yeniden inşa etmesi ile bu bilgiler Büyük Selçuklulara onun bir kolu olan Anadolu
Selçuklularına geçmişti. İslam Dünyasının büyük tıp alimleri Anadolu topraklarının da alimleri
idi. Selçuklular döneminde de tıp önemini korudu, ilaç olarak kullanılan bitkileri topladılar,
yetiştirdiler ve ilaç haline getirdiklerini sattılar. Her büyük yerleşim merkezine görkemli
darüşşifalar eklediler. Osmanlı Devleti bu bilgileri aldı ve kendi kullanımına uygun olacak hale
getirdi. Zamanın en iyi hekimleri artık Osmanlı Devleti’ne geliyorlardı. Yeni darüşşifalar, Türkçe
tıp kitapları ve şifa için kullanılan ilaçlar çoğaldı.
Bursa şehri de bu düzende çok önemli yerine yerleşti. Yıldırım Bayezid Darüşşifası kimsesiz,
seyyah veya tüccarlara kapılarını açtı, bedava hizmette engel tanımıyorlardı. Bursa’nın kendine
has tıbbi bitkileri zamanının hekimleri tarafından kitaplara geçti. Bursa’nın çok zengin florası
dikkat çekici idi. Osmanlı sultanları sarayın görevlilerini Bursa’ya gönderiyor, önemli ilaç ve
yiyecekleri orada hazırlatıyorlardı. Osmanlı Sarayı için Bursa vazgeçilemez bir merkez olmuştu.
Anadolu’nun her yerinde zaviyelerde sağlıkçılara ahlaki eğitimler veriliyor, insanın şerefli bir
varlık olduğu, iyi ahlakın toplum için kullanılması gerektiği öğretiliyordu. İbn Battuta’nın dediği
gibi “Bereket Şam’da, şefkat Anadolu’da” idi.

The Place of Anatolian Medicine in Traditional Medicine and Bursa
Prof. Dr. Ayten Altıntas
Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of History of Medicine and Ethics

Summary
Anatolian lands are where great civilizations have ruled since the earliest periods of history.
The medical practices in these lands have added a lot to the medicine pot of humanity.
We learn from the written clay tablets that they had a developed medicine in Anatolia since
the Hittites times. Hippocrates from Kos, Galen from Bergama, and Dioscorides from Adana,
who gave great impetus to medicine, got their knowledge from these lands. Asclepios that
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healed were built in every settlement of the file. The Turks, who came to Anatolia from Central
Asia, brought their advanced forms of treatment and physicians. With the revival of science
and the rebuilding of medicine by the Islamic Civilization, this knowledge was passed to the
Anatolian Seljuks, a branch of it, to the Great Seljuks. The great medical scholars of the Islamic
world were also scholars of Anatolian lands. During the Seljuk period, medicine preserved its
importance; they gathered and cultivated the plants used as medicine and sold what they
had turned into medicine. They added splendid hospitals to every big settlement center. The
Ottoman State took this information and made it suitable for its use. The best physicians of
the time were now coming to the Ottoman Empire. New hospitals, Turkish medicine books,
and medicines used for healing increased.
The city of Bursa also settled in an important place in this order. Yıldırım Bayezid Hospital
opened its doors to orphans, travelers, and merchants, and they knew no barriers to free
service. The unique medicinal plants of Bursa were included in the books by the physicians of
the time. Bursa’s vibrant flora was remarkable. The Ottoman sultans sent the palace officials to
Bursa and had essential medicines and food prepared there. Bursa had been an indispensable
center for the Ottoman Palace. Healthcare professionals were given moral training in zawiyas
all over Anatolia, teaching those human beings are honorable beings and that good moral
should be used for society. As Ibn Battuta said, “Blessings are in Damascus; compassion is in
Anatolia.”
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SS-17

Larva Debridman Tedavisi-Maggot
Debridement Therapy
Erdal Polat1, Uğur Cangel2
1

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul
2
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Larva Debridman Tedavisi (LDT) 1930 yılından 1940 ortalarına kadar kronik yaraların
tedavisinde standart tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir. Ancak antibiyotiklerin kullanıma
girmesi ve tedavideki bazı zorluklardan dolayı oldukça azalmıştır. Bakterilerin antibiyotiklere
karşı direnç oluşturmasıyla 1990 yılından itibaren infekte kronik yaraların tedavisinde bazı
ülkelerde tekrardan kullanılmaya başlanmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Bizler 2005 yılında
Lucilia sericata larvalarının üretmeyi ve tedavide kullanmayı planladık.
Gereç ve Yöntem: Yüzeysel yaralarda Lucilia sericata’nın I. ve II. dönem larvaları ortalama 1
cm2’lik yaraya 8-10 adet, direkt olarak konur. Larva sayısı yaranın derinliğine ve nekrotik
dokunun durumuna göre artırılabilir. Bu şekilde hareketli larvalar yaradaki tüm nekrotik alana
tutunabilir ve nekrotik dokunun derinliklerine girebilirler. Yüzeysel ağrılı yaralarda larvalar
bir poşet içerisinde yara üzerine konarak larvaların hareketinden kaynaklanabilecek ağrı
önlenebilir. Buna rağmen ağrı olur ise larva ve yaranın üzerine steril serum fizyolojik damlatılarak
ağrı giderilerek larvaların yarada daha uzun süre kalması sağlanır. Yaradaki nekrotik dokunun
durumuna göre larva tedavisi; günlük, haftalık veya haftada 1-2 kez uygulanır. Laboratuarımızda
larva tedavisi genellikle haftada iki kez uygulanmaktadır. Larvalar yara üzerinde 48-72 saat
tutulduktan sonra yaradan uzaklaştırılır. İşleme yaradaki nekrotik doku tamamen temizlenene
kadar devam edilir. Nekrotik doku tamamen temizlendikten sonra hastaların takipleri yaranın
iyileşmesine göre iki haftada veya ayda bir yapılır. Kontrollerde yara kapanmamışsa genellikle
larva tedavisine devam edilir. Çünkü larvalar ürettikleri enzimler ile yarayı dezenfekte eder ve
dokuyu granülasyon oluşturması için uyarırlar.
Bulgular: Hastanın dolaşım sorunu yoksa larva uygulandıktan sonra nekrotik doku temizlenerek
canlı doku oluşmaya başlamaktadır. Eğer 1-2 uygulamadan sonra yarda iyileşme olmazsa
hastalar kalp damar cerrahına gönderilmekte ve dolaşım sorunu giderildikten sonra tedaviye
devam edilmektedir. 2-3 kez larva uygulamasından sonra yaralardan ilk alınan örneklerde
üreyen bakterilerin ve biyoflim tabakasının kayıp olduğu gözlenmiştir.
Sonuç: LDT antibiyotiklere dirençli bakterilerle infekte kronik yaraların, osteomiyelitin
tedavisinde altta yatan nedenlerden bağımsız olarak, sepsisi ve amputasyonu önlemede
kullanılabilir.
Anahtar sözcükler: Larva, debridman, tedavi
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Maggot Debridement Therapy
Erdal Polat1, Uğur Cangel2
Department of Medical Microbiology, Cerrahpasa Medical Faculty, Traditional and Complementary
Medicine Application and Research Center, Istanbul University-Cerrahpasa, Istanbul, Turkey
2
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

1

Objectives: Maggot Debridement Therapy (MDT) was accepted as the standard treatment
method for the treatment of chronic wounds from 1930 to mid-1940. However, However, due to
the introduction of antibiotics and some difficulties in treatment, it has decreased considerably.
It has been started to be used again in some countries in the treatment of infected chronic
wounds since 1990, as bacteria develop resistance to antibiotics and successful results have
been obtained. We planned to produce and use Lucilia sericata larvae for treatment in 2005.
Methods: In superficial wounds, Lucilia sericata I and II of period larvae are placed directly
on the wound of 8-10 pieces per cm2 on average. The number of larvae can be increased
depending on the depth of the wound and the condition of the necrotic tissue. In this way, the
motile larvae can attach to the entire necrotic area of the wound and penetrate deep into the
necrotic tissue. In superficial painful wounds, the larvae can be placed on the wound in a bag
and the pain caused by the movement of the larvae can be prevented. Despite this, if there is
pain, sterile saline is dripped onto the larva and the wound to relieve the pain and allow the
larvae to stay in the wound for a longer time. Larval treatment is applied daily, weekly or 1-2
times a week depending on the condition of the necrotic tissue in the wound.In our laboratory,
larval treatment is usually applied twice a week. The larvae are kept on the wound for 4872 hours and then removed from the wound. The procedure is continued until the necrotic
tissue in the wound is completely cleared. After the necrotic tissue is completely cleared,
the patients are followed up every two weeks or once a month, depending on the healing of
the wound. If the wound is not closed in the controls, larval treatment is usually continued.
Because the larvae disinfect the wound with the enzymes they produce and stimulate the
tissue to form granulation.
Results: If the patient does not have a circulation problem, necrotic tissue is cleaned and living
tissue begins to form after the maggot is applied. If the wound does not improve after 1-2
applications, the patients are sent to the cardiovascular surgeon and the treatment is continued
after the circulatory problem is resolved. It was observed that the bacteria and biofilm layer
were lost in the first samples taken from the wounds after 2-3 times the application of larvae.
Conclusion: MDT can be used in the treatment of chronic wounds infected with bacteria
resistant to antibiotics, osteomyelitis, regardless of the underlying cause, to prevent sepsis
and amputation.
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SS-18

Kanserli hastalarda bentonitin kemoterapi
yan etkileri üzerine etkisi; vaka serisi
Metin Turan
Medipol Üniversitesi GETAT Anabilimdalı
Kanser tedavisinde sistemik bir tedavi olan kemoterapinin yeri ve önemi büyüktür.
Kemoterapinin, kullanılan tedavi rejimine bağlı olarak birçok yan etkisi vardır. Yorgunluk,
bulantı ve kusma, nötropeni, anemi, periferal nöropati, kemoterapinin en sık görülen yan
etkilerindendir ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Kemoterapiye bağlı
yan etkilerin yönetiminde önerilen destek tedavi yöntemlerden biri de bentonittir. Bentonit,
alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların kimyasal ayrışmasıyla oluşmuş
insan sağlığına zararlı olmadığı kanıtlanmış nano-molekül bir kildir. Bentonit kemoterapi
ilaçlarından 5-florourasil, tamoxifen ve docetaxel gibi ilaçların ilaç taşıyıcı sistem olarak
bentonit kullanıldığında ilaçların etkisini azaltmadan yan etkileri azalttığı bilinmektedir.1–4
Biz de bu vaka serimizde kemoterapiye bağlı gelişen yan etkilerin bentonit kullanılmasıyla
azaldığını saptadığımız hastalarımızı sunacağız.
42 yaşında kadın hasta Eylül 2019’da kolonda adenokarsinom tanısı almış. Genişletilmiş sağ
hemikolektomi yapılan hastaya 12 seans kemoterapi başlandı. Boyu 180 cm olan hasta
kemoterapinin
8. seansına geldiğinde 60 kg, hgb:8, bulantı ve kusmalardan dolayı oral beslenemez hale geldi.
Nazogastrik tüp takılması düşünülen hastaya sabah akşam 2 yemek kaşığı bentonit başlanıyor.
Bentonit başlandıktan 3 gün sonra mide bulantısı azaldı, oral beslenmeye başladı ve bir ay
sonra anemisi düzeldi.
66 yaş erkek hasta Ağustos 2021’de pankreas adenokanser tanısı alan hastada mide, kolon ve
kolon metastazları mevcut. Kemoterapiyle beraber bentonit başlanan hastada saç dökülmesi,
ağrı, yorgunluk, mide bulantı ve kusması görülmedi. Normal hayatına devam ediyor. 3 ay
sonraki pet sonucunda kitlesinde ve yayılımında değişim gözlenmedi.
45 yaşında kadın hasta, Şubat 2020 tarihinde invazif duktal karsinom tanısı alan hasta radyoterapi
ve kemoterapi başlanıyor. Bilateral total mastektomi düşünülen hastaya radyoterapi ve
kemoterapi başlanıyor. 6 ay boyunca kemoterapi alıyor son 2 ayı bentonit kullanmaya başlıyor.
Yorgunluk ve halsizlikten ayağa kalkamayan hasta kemoterapi alırken işe gidebilmeye başlıyor.
Mide bulantısı ve kusması geriledi. 6 ay içinde tam tedavi oldu. Kemoterapiye bağlı gelişen
anemi, yorgunluk, ağrı, mide bulantısı ve kusma şikayetlerini bentonit kullanarak azaltabiliriz.
Anahtar Kelimeler: Bentonit, Montmorillonit, Kemoterapi yan etkileri, Onkoloji, Getat
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SS-19

Venöz Ülser Tedavisinde Ozon Terapi
Döndü Nisa Karslı, Fernaz Mecidiye, Elif Şahin
Üsküdar Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Kronik yara; normal iyileşme safhalarını göstermeyen çoğu zaman iyileşme süreci fazla,
tedaviye iyi yanıt vermeyen yaralardır. Yara iyileşmesinde; hasta yaşı ve bakım koşulları gibi
farklı etkenler rol oynasa da dört önemli faktör etkilidir. Bunlar; yetersiz doku oksijenizasyonu,
doku hasarı, diyabet gibi altta yatan bir hastalığın mevcudiyeti ve bakteriyel enfeksiyonlardır.
Bu çalışmada kronik nekrotik venöz ülser tedavisinde ozon terapinin olası rolünü
değerlendirmeyi amaçladık.
Konjestif kalp yetmezliği tanılı 60 yaşında erkek hasta, pulmoner ödem ve septik tablo ile
kliniğimize kabul edildi. Her iki bacakta özellikle sağ alt bacakta ileri derecede uzun yıllardır
aldığı tedavilere rağmen geçmeyen ve gittikçe ilerleyip yaşam kalitesini etkileyen venöz
ülserleri mevcuttu. Öz bakımı az, her iki ayak tırnaklarında mantar görüntüsü ve parmak
aralarında yaraları mevcuttu. KVC konsültasyonu istendi, dopler yapılarak akım olduğu
görüldü, dermatoloji konsültasyonu sonrası plastik ve rekonstrüktif cerrahi önerildi. Hastadan
detaylı onam alınarak, torbalama, rektal ve minör ozon tedavisine başlandı. Başlangıç dozu
olarak 70 gama ile torbalama 20 dk, 4 gün boyunca günde bir kez uygulandı. Doz azaltılarak 50
gamaya düşüldü, ve 2. Günde torbalamaya ek olarak rektal 20 gama ile 200 cc, yara kenarları
kanatılarak 20 gama 40 cc ile subkutan enjeksiyon uygulama yapıldı. Her torbalamadan önce
bacaklar ozonlu su ile yıkanarak yara debridmanı uygulandı. 2. Hafta 2 kez uyguladığımız
rektal uygulama 20 gama ile 300 cc yapıldı. Hastanın antibioterapisi düzenlendi. Tedaviye C
vitamini, eser element ve B vitamin desteği eklendi. Laboratuvar sonuçlarında; ozon tedavisine
başlandıktan sonra lökosit( wbc) , nötrofil ve C- reaktif proteinde ( crp) anlamlı düşüşler
gözlendi. Ülser görüntüsünde gözle görülür iyileşme oldu, nekrotik dokunun yerini kanlı ve
rejenarasyonun ciddi gözlendiği doku aldı.
Ozon tedavisi sepsis ve nektotik venöz ülser tedavisinde uygulanan tedavilere, antibioterapi
ile birlikte ek bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Randomize kontrollü çalışmalar yapılarak
ozon tedavisi iyileşmesi zor olan bu hastaların tedavisinde yol gösterici olabilecektir
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SS-20

The Knowledge, Perspective and Practices
of Our Hospital Physicians to Traditional
and Complementary Medicine.
Asiye Demirel1, Tuğba Onur1, Şeyda Efsun Özgünay1
1

Health Sciences University Bursa Yüksek İhtisas Training and
Research Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Bursa

Purpose: We aim to determine the perspectives and approaches of the physicians working in
our hospital towards traditional and complementary medicine (T&CM) practices, their level
of knowledge about T&CM, their professional practice areas and the training they received.
Materials and Methods: A questionnaire form was sent to the faculty members, specialists,
research assistants and general practitioners working at the Health Sciences University Bursa
Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, who volunteered to participate in the study, by
Google form via WhatsApp application . In the research, in addition to the questions about
demographic characteristics, view of T&CM applications, level of knowledge, Ministry of
Health Approved certificate, clinical use, a total of 18 questions were asked about their view
and scientificity of T&CM education in Medical Faculties.
Results: The study have 203 participants; 50.2% of them were male, 62.6% were working in the
surgical sciences, 35.5% were working in the internal sciences clinic, and 91.1% did not have a
certificate of T&CM methods. The knowledge of the majority of the participants about T&CM
methods were low or moderate (43.8% and 43.8%, respectively). The most applied and trained
T&CM method by physicians was acupuncture and mesotherapy, followed by cupping therapy.
(5.9%, 5.9%, 4.9%, respectively). 47.3% of the physicians wanted to receive at least one T&CM
method training at some point in their professional life. The use of T&CM methods in chronic
pain, acute pain and smoking cessation were stated at the top of the known indications (46%,
30% and 28%, respectively). Physicians who knows there was a T&CM center affiliated with
our hospital were 65%. Also 54.2% of the participants stated that they found T&CM methods
scientific and 60.6% found it appropriate to provide education at universities.
Conclusion: Although the majority of the physicians in our hospital do not use T&CM methods,
they find these methods scientific and want to receive training on this subject. We think that
the number of physicians who receive and practice training will increase when a suitable
clinical environment is provided.
Keywords: Traditional and Complementary Medicine, Knowledge, Practice, Education
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Table 1: Demographic data
N=203

n

%

Age
<25

4

%2

26-35

87

%42.9

36-45

42

%20.7

>45

70

%34.5

Female

101

%49.8

Male

102

%50.2

Lecturer Dr.

44

%21.7

Specialist Dr.

76

%37.4

Research Assistant Dr.

81

%39.9

General Practitioner Dr.

2

%1

Basic Sciences

4

%2

Internal Sciences

72

%35.5

Surgical Sciences

127

%62.6

<5

66

%32.5

5-10

29

%14.3

11-15

28

%13.8

16-20

20

%9.9

>20

60

%29.6

Gender

Title

Working Unit

Career Year
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SS-21

Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp Hakkında Tutumları ve
Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Elif Güler Kazanci ¹, Asiye Demirel ², Livanur Sever ³
¹ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, Bursa
² Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Bursa
³ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Tıp Fakültesi, Bursa

Amaç: İnsan sağlığının korunmasında hekimlerin modern tıp kadar geleneksel ve tamamlayıcı
tıbbın (GETAT) da esas uygulayıcıları olması gereklidir. Bu araştırma; tıp fakültesi öğrencilerinin
GETAT uygulamalarına yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesine devam
eden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırma 21 Nisan-5 Mayıs 2022 tarihleri arasında ulaşılan,
araştırmaya gönüllü 71 tıp fakültesi öğrencisi ile yapılmıştır. Online hazırlanan ankette 13
soruluk “Demografik Veriler ve Tanıtıcı Bilgi Formu” ve 27 soruluk “Geleneksel ve Tamamlayıcı
Tıp Tutum Ölçeği’’ (GETAT Tutum Ölçeği) internet ortamında sorgulanmıştır. GETAT Tutum
Ölçeği; Tamamlayıcı Tıbba Düşünsel Bakış, Modern Tıbba Karşı Memnuniyetsizlik, Sağlığa
Bütüncül Bakış alt boyutlarından oluşmaktadır.
Bulgular: Araştırmadaki öğrencilerin %60.6’sı kadındır ve %56.3’ü Dönem 2 öğrencisidir.
Öğrencilerin %52.1 ‘i Marmara Bölgesinde yaşamakta, % 5.6’sının kronik bir rahatsızlığı vardır
ve %38 ‘i altı ayda bir kez doktora başvurduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin %62’si GETAT
hakkındaki bilgi düzeyini kararsız olarak belirtmiştir. Öğrencilerin GETAT uygulamaları
arasından en sık Akupuntur (%64.8), Hipnoz (%62) ve Müzik tedavi (%50.7) hakkında bilgi sahibi
olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %84.5’i herhangi bir GETAT uygulaması kullanmamışken
%9.9’u Kupa Uygulamasını kullandığını belirtmiştir. Katılımcıların %29.6’sı gelecekte herhangi
bir GETAT uygulaması kullanmak istemediğini belirtirken, %32.4’ü akupunktur,
%32.4’ü hipnozu kullanmak istediğini belirtmiştir. Öğrenciler GETAT hakkında sıklıkla
internetten (%77.5) bilgi edinmektedir ve %85.9’u tıp fakültesi müfredatında GETAT yöntemleri
hakkında eğitim olması gerektiğini düşünmektedir. Araştırmada öğrenciler GETAT Tutum
ölçeğinden ortalama 110.66± 17.49 puan almıştır. Ölçek alt boyutlarından Tamamlayıcı Tıbba
Düşünsel Bakış alt boyutundan ortalama 29.69±7.07, Modern Tıbba Karşı Memnuniyetsizlik alt
boyutundan ortalama 28.40±9.23, Sağlığa Bütüncül Bakış alt boyutundan ortalama 49.05±6.32
almıştır.
Sonuç: Araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin GETAT uygulamaları ile ilgili bilgi düzeylerinin
yeterli olmadığı ve bu bilgileri çoğunlukla tıp fakültesinde öğrenmedikleri ancak tıp eğitiminde
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de yer verilmesini istedikleri saptanmıştır. Öğrencilerin GETAT Tutum ölçeğinden ortalamanın
üzerinde bir puan aldığı ve GETAT yöntemlerine tutumlarının olumlu olduğu söylenebilir.
Çalışmaların tüm sağlık ekibi adayı olan öğrenciler ile daha geniş örneklemlerde yürütülmesi
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Tıp Fakültesi Öğrencisi, Geleneksel ve
Tamamlayıcı Tıp Tutum Ölçeği
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PS-01

Hastanemizdeki Gebeler Doğumda Tamamlayıcı
Tıp Yöntemleri Hakkında Ne Düşünüyor?
Nefise Nazlı Yenigül1, Oya Aldemir2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yuksek Ihtısas Eğitim Araştırma
Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
2
Ankara Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

1

Amaç: Tamamlayıcı tıp yöntemleri tıbbın her alanında olduğu gibi obstetride de
yaygınlaşmaktadır.
Doğum süreci kadınlar için hem çok özel hem de zorlu bir süreçtir. Bu süreci daha konforlu
hale getirmek amacıyla birçok kurumdaki kadın doğum uzmanları, tamamlayıcı tıp yöntemleri
ile doğum sürecini desteklemeye başladı. Fakat doğum sırasında birçok yöntem hala aktif
kullanılamamaktadır. Bunun sebeplerinden biri de hastaların bu konudaki bilgi eksikliği
olabilir. Bu çalışmada doğumhaneye yatan gebelerin doğumda tamamlayıcı tıp yöntemleri
hakkındaki bilgilerini ve düşüncelerini değerlendirdik.
Gereç ve Yöntemler: 01.03.2022-01.04. 2022 tarihleri arasında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim
Araştırma Hastanesi doğumhanesine yatışı yapılan 18-40 yaş arası tekiz gebeler dahil edildi.
Geçirilmiş sezaryenı olan, Türkçe bilmeyen ve değerlendirme sırasında çalışmadan çıkmak
isteyen hastalar dışlandı. Dahil edilen 57 gebenin demografik ve obstetrik özellikleri kaydedildi.
Normal doğum veya sezaryen yapan bu hastalara tamamlaycı tıp yöntemlerini ne kadar
bildikleri ve doğumda hangisini daha çok uygulamak isteyecekleri ile ilgili bir anket yapıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortanca değeri 29, vücut kitle indeksi 25, gebelik haftası 39 hafta
idi. Sadece %7’si preterm eylemdi. Hastaların %38.6 sı ortaokul, %29.8’i ise lise mezunuydu.
Hastaların %84.2’si sancı şikayeti ile doğumhaneye yatırıldı ve normal vajinal doğum yaptı.
Sadece dokuz gebe doğumda tamamlayıcı tıp yöntemlerini duymasına rağmen; %100’ü bu
tekniklerin annenin doğumdaki stresini azaltacağını düşünüyordu. Bu hastaların %54.4’ü
ağrıları varken nefes ve gevşeme egzersizi olarak derin nefes almaya çalışırken, %21.1’i dua
ediyordu. Hastaların hiçbiri hipnoz yöntemini denemek istemiyordu, çünkü bu yöntemin çok
korkutucu olduğunu düşünüyorlardı. Hastaların %68.4’ü travayda rahatlatıcı müziğin, %63.2’si
ise aromaterapinin başarılı olacağını düşünüyordu. İlaveten hastaların hiçbiri homeopatiyi
duymamıştı.
Sonuç: Hekimler kadar gebelerin de tamamlayıcı tıp yöntemlerini talep etmesi, aromaterapi,
rahatlatıcı müzik terapisi veya homeopati gibi yöntemlerin doğumdaki yerini arttıracaktır. Bu
yüzden hekimler kadar hastaların da bilgilendirilmesiyle, gebelikleri boyunca bu yöntemlerin
daha fazla tanıtılmasıyla ve hastada güven duygusunun oluşturulmasıyla bu alandaki
gelişmelerin artacağına inanıyoruz.
Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, gebe, doğum, aromaterapi, müzik terapisi
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PS-02

Caenorhabditis Elegans Nematodlarında Nar
Kabuğu ve Zeytin Yaprağı Ekstresinin Yaşam
Ömrünü Uzatıcı Etkisinin İncelenmesi
Levent Alparslan, Doğan Üvey, Meltem Güleç
İstinye Üniversitesi
Nar (Punica granatum L.) ülkemizde ve Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen ve tüketilen bir
meyvedir. İçeriğinde polifenoller, punikalagin, gallik asit, ellajik asit ve türevleri ile antosiyaninler
içeren özel bir besin maddesidir. Ülkemizin bir diğer zenginliği ve değeri zeytindir. Zeytin
yaprakları, meyvesinden de güçlü antioksidan etkinliğe sahiptir. Zeytin yaprağı ekstresinin
içeriğindeki fenolik bileşiklerin önemli antioksidan etkisi vardır. Analiz sonucunda zeytin
yaprağı ekstresinde fumarik asit miktarı 140,72mcg/mL, hederagenin 53,22 mcg/mL ve kafeik
asit 21,59 mcg/mL bulunmuştur. Nar kabuğu ekstresinde ise fumarik asit 375,02 mcg/mL ve
gallik asit 109,48 mcg/mL olarak tespit edilmiştir. Gallik asitin son dönemlerde antiinflamatuar,
analjezik, immunomodulator, antimutajenik, antikanser ve antioksidan etkililiği üzerine
çalışmalar yapılmaktadır. Covid19 pandemi süreciyle birlikte gallik asit ve türevlerinin antiviral
ve antimikrobiyal etkileri ön plana çıkmıştır. Çalışmamızda son yıllarda giderek ilaç, kozmetik
ve aşı uygulamalarında kullanımı artan Caenorhabditis elegans (C. elegans) üzerinde ticari bir
ürünün içeriğindeki nar kabuğu ve zeytin yaprağı ekstrelerinin kombine kullanımının, sadece
nar kabuğu ekstresi ve plaseboya karşı antioksidan etkinlikleri değerlendirilmiştir.
C. elegans’ın yabani tip suşu (N2), Caenorhabditis Genetics Center’dan (CGC) temin edilmiştir.
Solucanlar, oda sıcaklığında standart protokoller kullanılarak muhafaza edilmiştir (1). Nematod
Büyüme Ortamı (NGM), agar (Multicell) 17 g/L kullanılarak solucanlar için bir yaşam ortamı
sağlanmıştır. Deney grupları için E. coli kültürüne formülasyonlar ilave edilerek ve kontrol grubu
için kör karışım hazırlanmıştır (2). Testler, aynı yaştaki, sağlıklı, kontamine olmayan solucan
popülasyonları üzerinde gerçekleştirilmiştir (3). Yumurtalar, yetişkin bireyler olana kadar takip
edilmiştir. Senkronize yetişkin solucanlar, maruziyet materyallerini içeren NGM plakalarına
aktarılmıştır. Her koşul için üçlü plakalar hazırlanmıştır. Solucanlar, oda sıcaklığında 24 saat
maruziyet süresi sonrasında 35°C’de önceden ısıtılmış bir inkübatöre aktarılmıştır. Görüntüleri,
her solucan ölene kadar yüksek çözünürlüklü bir tarayıcı (Epson Perfection, V800 Photo) ile
her 20 dakikada bir alınmıştır. Solucanlar, iki ardışık taramada hareket etmedikleri zaman ölü
olarak kabul edilmiştir. Hayatta kalma analizi: Sağkalım analizi, çevrimiçi bir uygulama olan
OASIS (5) kullanılarak yapılmıştır.
(1)
T. Stiernagle (2006). Maintenance of C. elegans, WormBook, ed. The C. elegans Research
Community, WormBook, doi/10.1895/wormbook. 1.101. 1.
(2) E. Yavuz-Dokgöz, E. Tengirşek, M. Güleç, Z.P. Akgüner, T. Erol, S.Emik, A. Olgun, A. BalÖztürk (2019). Comparative toxicity assessment of Cancer-Targeted Polymeric Nanoparticles:
in vivo C. elegans and in vitro cell culture models, Turkish Journal of Biochemistry. 44 (s2), 1-3.
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(3) Keith, S. A., Amrit, F. R. G., Ratnappan, R., & Ghazi, A. (2014). The C. elegans healthspan and
stress- resistance assay toolkit. Methods, 68(3), 476-486.
(4) G.J. Lithgow, T.M. White, D.A. Hinerfeld, T.E. Johnson (1994) Thermotolerance of a longlived mutant of Caenorhabditis elegans. J Gerontol. 49, 270–276.
(5) Yang J-S, Nam H-J, Seo M, Han SK, Choi Y, et al. 2011 OASIS: Online Application for the
Survival Analysis of Lifespan Assays Performed in Aging Research. PLoS ONE 6(8): e23525.

Investigation of the life-prolonging effect of pomegranate peel and
olive leaf extract on Caenorhabditis elegans Survival Assay.
Pomegranate (Punica granatum L.) is a fruit grown and consumed in our country and
Mediterranean countries. It is a special nutrient containing polyphenols, punikalagin, gallic
acid, ellagic acid and its derivatives, and anthocyanins. Another wealth and value of our
country is olive. Olive leaves have stronger antioxidant activity than the fruit. The phenolic
compounds in the olive leaf extract have an important antioxidant effect. As a result of the
analysis, the amount of fumaric acid in olive leaf extract was 140.72mcg/mL, hederagenin was
53.22 mcg/mL and caffeic acid was 21.59 mcg/mL. In the pomegranate peel extract, fumaric
acid was found to be 375.02 mcg/mL and gallic acid 109.48 mcg/mL. Recently, studies have
been carried out on the anti-inflammatory, analgesic, immunomodulatory, antimutagenic,
anticancer and antioxidant efficacy of gallic acid. With the Covid19 pandemic process, the
antiviral and antimicrobial effects of gallic acid and its derivatives have come to the fore. In
our study, the antioxidant activities of the combined use of pomegranate peel and olive leaf
extracts in a commercial product on Caenorhabditis elegans (C. elegans), which have been
increasingly used in pharmaceutical, cosmetic and vaccine applications in recent years, were
evaluated against only pomegranate peel extract and placebo.
The wild-type strain (N2) of C. elegans was obtained from the Caenorhabditis Genetics Center
(CGC). Worms were maintained at room temperature using standard protocols (1). A habitat
for worms was provided using Nematode Growth Medium (NGM), agar (Multicel) 17 g/L. For
the experimental groups, formulations were added to the E. coli culture and a blank mixture
was prepared for the control group (2). Tests were performed on healthy, uncontaminated
populations of worms of the same age (3). Eggs were followed until they became adults.
Synchronized adult worms were transferred to NGM plates containing exposure materials.
Triple plates were prepared for each condition. The worms were transferred to a preheated
incubator at 35°C after a 24-hour exposure period at room temperature. Images were taken
every 20 minutes with a high resolution scanner (Epson Perfection, V800 Photo) until each
worm died. Worms were considered dead when they did not move in two consecutive scans.
Survival analysis: Survival analysis was performed using an online application, OASIS (5).
(1)
T. Stiernagle (2006). Maintenance of C. elegans, WormBook, ed. The C. elegans Research
Community, WormBook, doi/10.1895/wormbook. 1.101. 1.
(2) E. Yavuz-Dokgöz, E. Tengirşek, M. Güleç, Z.P. Akgüner, T. Erol, S.Emik, A. Olgun, A. BalÖztürk (2019). Comparative toxicity assessment of Cancer-Targeted Polymeric Nanoparticles:
in vivo C. elegans and in vitro cell culture models, Turkish Journal of Biochemistry. 44 (s2), 1-3.
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(3) Keith, S. A., Amrit, F. R. G., Ratnappan, R., & Ghazi, A. (2014). The C. elegans healthspan and
stress- resistance assay toolkit. Methods, 68(3), 476-486.
(4) G.J. Lithgow, T.M. White, D.A. Hinerfeld, T.E. Johnson (1994) Thermotolerance of a longlived mutant of Caenorhabditis elegans. J Gerontol. 49, 270–276.
(5) Yang J-S, Nam H-J, Seo M, Han SK, Choi Y, et al. 2011 OASIS: Online Application for the
Survival Analysis of Lifespan Assays Performed in Aging Research. PLoS ONE 6(8): e23525.
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PS-03

Temel Fitoterapi Bilgisi Tıp Fakültesi Çekirdek
Eğitim Programı İçinde Yer Almalı mıdır?
Celalettin Semih Kunak
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilm Dalı
Amaç (Objectives): Türkiye genelinde hekimlerin, sistematik bir çerçevede ,mezuniyet öncesi
eğitim ile Temel Fitoterapi Bilgisi’ne sahip olarak tababet hayatına başlamalarının sağlanmasıdır.
Gereç ve Yöntem (Methods): Tıbbi bitkisel ürünler konusunda , lisans eğitimi eczacılık
fakültelerinde ve ziraat fakültelerinde yürütülmektedir. Tıp fakültelerinde müfredat kapsamında
böyle bir bilgi yer almamaktadır. Süreç, yukarıda ifade edilen ve reçete yazma yetkisi olmayan
fakülte mezunlarının bilgileri çerçevesinde olarak uygulamadan uzak kalınmaktadır. Sürecin
bir diğer önemli unsuru ise aktarlardır ki bilimsel yönleri bulunmamaktadır.
Tıp fakültelerinde eğitimde verilmesi zorunlu kavramlar, Çekirdek Eğitim Programı adı verilen
bir çerçevede ve Tıp Fakültesi Dekanlarının öncülüğünde ortak belirleme ile oluşturulmaktadır.
Bazı fakültelerin iyi niyetli, bireysel çabaları ülke geneline yansımamaktadır. Hastaların
Fitoterapi konusunda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) hekimlerine ulaşabilmeleri
hemen tamamen, rahatsızlıkları nedeniyle daha önce hastayı görmüş olan diğer hekimlerin
yönlendirmesi ile değil, hastaların bireysel arayışları ve/veya rastlantısal olarak oluşmaktadır.
“Temel Fitoterapi Bilgisi” ile de Sağlık Bakanlığı onaylı bir Fitoterapi sertifika programı içeriği ile
değil, hekim adayının Fitoterapi’nin genel prensiplerini ve belli başlı bir kısım bitki monografını
bilmesi sağlanmalıdır. Bu eğitim için Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalları’nın uygun olabileceği
değerlendirilmektedir. Daha da istekli olan stajyer hekimler için seçmeli küçük stajlar içinde
bir “Fitoterapi/GETAT stajı” konması yerinde olacaktır.
Bulgular (Results): Türkiye’deki Tıp Fakültelerinin hiçbirinde
Programı”kapsamında “Fitoterapi Eğitimi” bulunmamaktadır.

“Çekirdek

Eğitim

Sonuç (Conclusion): Tıp Eğitimi Anabilim Dalları ve Tıp Fakültesi Dekanları ile temas edilerek
bu gereklilik konusunda farkındalık oluşturulmalı ve hekimlerin “Temel Fitoterapi Bilgisi”
almaları sağlanmalıdır.
Anahtar sözcükler (Keywords): Fitoterapi, Farmakoloji, Çekirdek Eğitim Programı
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Terra- Thalossaterapy (Bentonit Kili
ve Deniz Suyu) İle Tedavi
Hamit Tecer
Maden Mühendisi, Bentonit Kili Araştırıcısı, Alya Mineral Sağlık Ltd.Şti. Başkanı
Amaç; Bu çalışma sağlıklı yaşam ve bazı hastalıkların tedavisinde Thalossaterapy (Talasoterapi
) denilen ısıtılmış deniz suyu tedavisi ile bilimsel olarak kanıtlanmış bentonit kil banyosu
tedavisini birleştirmektedir. İki senelik çalışma ve uygulamalarımız sonucunda Talasoterapi
ve Bentonit kili banyosunu bir paket olarak alanların çok önemli faydalar gördükleri dikkat
çekmiştir.
Gereç ve Yöntem : Bu çalışmamızda 1899 yılında Fransa’da başlatılan Talasatorepi’nin bilimsel
verilerini gördük. Özel küvetlerde 35-38 dereceye getirilen temiz deniz suyu metabolizmayı
hızlandıran, canlandırıcı, doku düzenleyici, vücudun direncini arttırıcı pek çok yararları tespit
edilmiş ve kullanılmıştır. Deniz suyunun insan kanına benzer yapıda olması ve içinde oksijen
üreten planktonlar taşıması bu tedavinin önemini daha iyi ortaya koyar.
Bentonit kili pozitif (+) iyon çekme kabiliyetinin son derece yüksek olmasındandır. pozitif
iyon (+) yüklü olan bakteri, virüs, ağır metal ve radyasyon vs. gibi maddeleri bağlama ve
tutma özelliği bilimsel olarak ispat edilmiş mucize bir ilaçtır. Tarihin en eski dönemlerinden
beri kullanılan bu önemli kili bütün vücuda sürerek öncelikle zararlı maddelerin deri yoluyla
çekilmesini sağlıyoruz. Hamamda yapılan bu uygulama arkasından özel olarak hazırlanmış
deniz suyu havuzuna girilerek faydalı minerallerin, kimyasalların, planktonların bedeni
onarmaları sağlanmaktadır.
Bulgular : Talasoterapi tedavisi ve Bentonit kili ile sağlık ve tedavi konusunda yapılan bilimsel
çalışmalar bizim elimizdeki en önemli bilimsel verilerdir. Ayrıca bu bütünleşik tedaviyi alanların
gözlenmesi de bizlere önemli bulgular vermektedir.
Sonuç : Bir bütünleşik tedavi olan Bentonit kili ile derideki bakteri, virüs, ağır metal, radyasyon
vs.nin uzaklaştırılması arkasından ısıtılmış deniz suyunun bedene verdiği mineral ve oksijenle
muamelesi büyük fayda sağlamaktadır. Terra- Thalossaterapy ( Toprak ve Deniz suyu ile
Tedavi) adını verdiğimiz bu tedavi bilimsel veriler dikkate alınarak özel bir metotla isteyenlere
uygulanmaktadır. Bu çalışmaları iki senedir hazırlamaktayız fakat uygulamalarımız beş ay gibi
kısa bir sürede olduğundan bulgu toplama aşamasındayız.
Çalışmanın uygulandığı otel; HİGHLİGHT HOTEL Yalıkavak Bodrum.
Bu çalışmayı destekleyen kurum: Alya Mineral Sağlık LTD.ŞTİ.
Anahtar Kelimeler: Thalossaterapy , Bentonit Kili, Yeniden yapılanma, Sağlıklı yaşam, Derin
güzellik
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Terra- Thalassotherapy (Bentonite Clay and Seawater) Treatment with
Hamid Tecer
*Mining engineer, Bentonite clay researcher, Alya Mineral Sağlık Ltd.Şti. head

SUBJECTS; Balneotherapy or Peloidotherapy
SUMMARY
Aim: This study combines the treatment of heated seawater called Thalassotherapy with
scientifically proven bentonite clay bath treatment for healthy living and treatment of some
diseases. As a result of our two-year studies and practices, it was noted that those who received
Thalassotherapy and Bentonite clay bath as a package saw significant benefits.
Materials and Methods: In this study, we saw the scientific data on Thalassotherapy, which
was started in France in 1899. Clean seawater brought to 35-38 degrees in special bathtubs
has been identified and used for its many benefits, including accelerating metabolism,
invigorating, tissue regulating, and increasing the body’s resistance. The fact that seawater
has a similar structure to human blood and contains oxygen-producing plankton reveals the
importance of this treatment.
Bentonite clay has a very high ability to attract positive (+) ions. Positive ion (+) charged
bacteria, viruses, heavy metals, radiation, etc. It is a miracle drug that has been scientifically
proven to bind and retain substances. By applying this important clay, which has been used
since the oldest periods of history, to the whole body, we first ensure that harmful substances
are absorbed through the skin. After this application in the bath, a specially prepared seawater
pool is entered, and beneficial minerals, chemicals, and planktons are provided to repair the
body.
Results: Scientific studies on health and treatment with thalassotherapy and Bentonite clay
are the most important scientific data. In addition, the observation of those who received this
integrated treatment gives us actual results.
Conclusion: After removing bacteria, viruses, heavy metals, radiation, etc., from the skin with
Bentonite clay, an integrated treatment, the treatment of heated seawater with the minerals
and oxygen it gives to the body provides great benefits. This treatment, which we call TerraThalassotherapy (Treatment with Soil and Seawater), is applied to those who want it with a
particular method, considering the scientific data. We have been preparing these studies for
two years, but since our implementations took as little as five months, we are at the stage of
collecting findings.
The hotel where the study was applied is HİGHLİGHT HOTEL Yalikavak Bodrum.
The institution supporting this work is Alya Mineral Health LTD.
Keywords: Thalassotherapy, Bentonite Clay, Reconstruction, Wellness, Deep beauty
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PS-05

Türkiye’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Uygulamaları Konusunda Sağlık Profesyonellerinin
ve Öğrencilerinin Bilgi, Tutum ve Görüşleri:
Bir Sistematik Derleme ve Meta-analiz
Mustafa Tözün1, Hazal Küçükefe Bağ1, Merve Pektaş1,
Ece Soyaçıkgöz1, Mustafa Agah Tekindal2
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

1
2

:

Amaç: Türkiye’de geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamaları konusunda sağlık
profesyonellerinin ve öğrencilerinin bilgi, tutum ve görüşleri üzerine yapılan araştırmaların bir
sistematik derlemesini ve meta-analizini gerçekleştirmektir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma bir sistematik derleme ve meta-analiz çalışmasıdır. Araştırma
konusu ile ilgili literatür taraması 25 Şubat – 8 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Google Akademik’te Türkçe ve İngilizce dilinde 2000 ve sonrası için uygun anahtar kelimelerle
tarama yapılmıştır.
Bulgular: Kabul kriterlerine uyan toplam 43 çalışma saptandı. Kullanılan GETAT uygulamalarında
ilk üç sıra şöyledir:
1) Masaj, 2) Bitkisel tedavi ve 3) Akupunktur. En çok bilinen GETAT uygulamaları için ilk üç sıra
şöyledir: 1) Akupunktur, 2) Bitkisel tedavi ve 3) Masaj. “Tıp ve Sağlık okulları müfredatında
GETAT yer almalıdır.” görüşü %36.7 ila %90.4 arasında değişmekteydi. “Kontrollü çalışmalarla
etkinlikleri değerlendirilerek uygulanmalıdır.” görüşü %34.4 ila
%95.7 arasındadır. GETAT ile ilgili eğitim alma için metaanaliz prevalansı %21 (%95 CI: %14%29) olarak saptandı. Katılımcıların herhangi bir GETAT uygulamasını kullanma metaanaliz
prevelansı %45 (%95 GA: %37-%54) olarak saptandı. GETAT uygulamalarını bilme metaanaliz
prevelansı %66 (%95 GA: %56-%75) olarak bulundu.
Sonuç: GETAT’a ilgi artışı gözlenmekte ve kanıta dayalı çalışma eksikliğinden dolayı endişeler
sürmektedir. Hekimlerde olumsuz düşünme sıklığı diğer sağlık personelinden daha yüksektir.
Ancak genelde GETAT hakkında olumlu görüşler olumsuz görüşlerden baskın olarak
saptanmıştır. GETAT eğitimleri alma ve okul müfredatlarında GETAT’ın yer alması talebinin
yüksekliği göze çarpmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Sağlık Personeli, Tutum, Görüş, Türkiye
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Knowledge, Attitudes, and Opinions of Health Professionals and
Students on Traditional and Complementary Medicine Practices
in Turkey: A Systematic Review and Meta- analysis
Objective: To perform a systematic review and meta-analysis of research on the knowledge,
attitudes, and opinions of health professionals and students on traditional and complementary
medicine (TCM) practices in Turkey.
Methods: This study is a systematic review and meta- analysis study. The literature review on
the subject of the research was carried out between February 25 and March 8, 2022. A search
was made on Google Scholar in Turkish and English with appropriate keywords for 2000 and
later.
Results: A total of 43 studies were identified that met the acceptance criteria. The first three
lines of TCM applications used are as follows:
1) Massage, 2) Herbal therapy, and 3) Acupuncture. The first three lines for the most wellknown TCM applications are as follows: 1) Acupuncture, 2) Herbal therapy, and 3) Massage.
“TCM should be included in the curriculum of medical and health schools” opinions ranged
from 36.7% to 90.4%. “It should be applied by evaluating their effectiveness with controlled
studies.” opinion is between 34.4% and 95.7%. The prevalence of meta-analysis for training
on TCM was found to be 21% (95% CI: 14%-29%). The meta-analysis prevalence of participants
using any TCM application was 45% (95% CI: 37%-54%). The meta-analysis prevalence of
knowing TCM applications was found to be 66% (95% CI: 56%-75%).
Conclusion: There is increasing interest in TCM and concerns remain due to the lack of
evidence-based studies. The frequency of negative thinking in physicians is higher than that
of other healthcare personnel. However, in general, positive opinions about TCM were found
to be dominant over negative opinions. The demand for TCM training and including TCM in
school curricula is striking.
Keywords: Traditional and Complementary Medicine, Health Personnel, Attitude, Opinion,
Turkey
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PS-07

Eski Tıp Yazmalarında Halitozis(Ağız Kokusu) Tedavileri
Şennur Çağlar1, Necmettin Çağlar2
Özel Sena ADSP
Mustafa Furuncu ASM
1

2

Oral malodor veya ağız kokusu olarak da adlandırılan halitozis, oldukça geniş bir popülasyonu
etkileyen önemli bir sağlık problemidir. Tercih edilen besinler ve oral hijyenin yetersizliği
başta olmak üzere çok sayıda nedenden kaynaklanabilmektedir. Toplum içinde utanç kaynağı
olarak sosyal ilişkileri de olumsuz etkilemektedir. Bu problemin çözümü için ciddi zaman
ve kaynak harcanmaktadır. Eski çağlardan günümüze değişik tedavi yöntemleri ile çözüm
arayışları devam etmektedir. Bu bildiride eski tıp yazmalarında önerilen tedavi yöntemleri
ve ilaçlarla ilgili eriştiğimiz bilgiler sunulacaktır. Bu amaçla El-Kanun Fi’t-Tıb, Müntehâb-ı Şifâ,
Tuhfe-i Mübârızî, Yâdigâr, Tezkire-i Dâvûd gibi eserler taranarak konu ile ilgili tedaviler gözden
geçirilmiştir. Eserlerin tıpkı basımları veya tarama kolaylığı açısından, ulaşılabilen elektronik
ortamdaki kayıtları, ağız kokusu, nükhet, nükhet-i fem gibi halitozisle ilgili ifadeler aranarak
taramalar gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Halitozis, Ağız Kokusu, Tedavi, Eski Tıp Yazmaları, Halitosis, Bad Breath,
Treatment, Ancient Medical Manuscripts

Halitosis (Bad Breath) Treatments in Ancient Medical Manuscripts
Halitosis, also called oral malodor or bad breath, is an important health problem that affects
a very large population. It can be caused by many reasons, especially preferred foods and
inadequate oral hygiene. As a source of shame in society, it also negatively affects social
relations. Significant time and resources are spent on solving this problem. From ancient
times to the present, the search for solutions with different treatment methods continues.
In this review, the information we have accessed about the treatment methods and drugs
recommended in ancient medical manuscripts will be presented. For this purpose, works such
as El-Kanun Fi’t-Tıb, Müntehâb-ı Şifâ, Tuhfe-i Mübârızî, Yâdigâr, Tezkire-i Dâvûd were scanned
and the treatments related to the subject were reviewed. Scans were carried out by searching
for copies of the works or for ease of scanning, their records in accessible electronic media,
statements about halitosis such as bad breath, nukhet, nukhet-i fem.
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Akasya Gamının Sağlığa Etkisi
Ceyda Afsin Berdanoglu, Reyhan Aliusta
Akavital
Akasya gamı Acacia senegal bitkisinden elde edilen bir reçinedir.Akasya gamı uzun yıllardır
geleneksel tıpta ve çeşitli hastalıklar için günlük uygulamalarda kullanılmaktadır. Mısırlılar ağrı
kesici ve yapıştırıcı olarak kullanmışlardır. Orta Doğu’da, çok çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek
için de kullanılmıştır. Şu anda, işlenmiş gıda ürünlerine gövde ve doku sağlamak için ağırlıklı
olarak gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde ise bilinen en güçlü
prebiyotik olarak kullanılan akasya gamı; bağırsağı düzelterek birçok otoimmun rahatsızlığın
düzeltilmesinde fayda sağlıyor. Örneğin obezitede, psöriasis gibi cilt rahatsızlıklarında, hassas
bağırsak sendromu gibi rahatsızlıklarda sıkça akasya gamından faydalanılmıştır. İyi bir lif
kaynağı olduğu da bilinmekte ve kişilerin diyetine ilave edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akasya gamı, prebiyotik, otoimmun rahatsızlıklar, psöriasis hastalığı
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