14. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ
SÖZLÜ SUNUMLAR

27 Mayıs 2016 Cuma
Sözlü Sunumlar 1 (O-01--O-06)
NOYAN SALONU
15:30-16:45
O-01
“Kolaysa olağan mıdır?”
Elif Kurt
O-02
“Simultane ayak hareketleri ile azalan kekemelik: fMRG ile olgu sunumu”
Özlem Öge Daşdöğen
O-03
“Dizisel reaksiyon süresi görevi sırasında serebellumun örtük motor öğrenme ile ilişkili aktivitesinin incelenmesi”
Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız
O-04
“Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde fMRG ile beynin dinlenim durumu ağlarının araştırılması”
D. Sevinç Dervent
O-05
“Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda bağımsız bileşen tekniği ile varsayılan ağların İncelenmesi”
Şerife Gengeç Benli
O-06
“Ahlaka ilişkin nöral aktivitenin fMRG ile incelenmesi”
Güneş Sevinç

27 Mayıs 2016 Cuma
Sözlü Sunumlar 2 (O-07—O-12)
MAVİ SALON
15:30-16:45
O-07
“Parkinson hastalığında optik koherans tomografi bulguları”
Şule Aydın Türkoğlu
O-08
“Compact organ electrophoresis system (COrES): kolay, hızlı, ucuz organ elektroforezi”
Esat Adıgüzel
O-09
“Sepsis sıçan modelinde kompleman sistem aktivasyonun ve apoptozun intravenöz immünoglobulin yoluyla inhibisyonunun beynin
koruyucu etkilerinin araştırılması”
Uğur Akcan
0-10
“Sıçanlarda paklitakselle oluşturulan nöropatik ağrı modelinde metformin’in etkisi”
Maryam Mohammadzadeh
0-11
“Dipironun antidepresan-benzeri etkisinin kronik öngörülemeyen stres modelinde erkek ve dişi farelerde araştırılması”
Olcay Kıroğlu
O-12
“Aç farelere skopolamin uygulanması ve ardından yem verilmesi ile oluşan konvulsiyonlarda hipotalamusta c-fos anlatımı”
Aslı Zengin Türkmen

14. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ
SÖZLÜ SUNUMLAR

28 Mayıs 2016 Cumartesi
Sözlü Sunumlar 3 (O-13—O-18)
NOYAN SALONU
15:30-16:45
O-13
“Emoji ikonlarının seçici dikkat yanıtı üzerine etkileri”
Dilan Deniz Koyuncu
O-14
“Ortak cümle okuma görevinde beyin-beyin etkileşimlerinin fNIR hipertarama ile incelenmesi”
Erdinç İşbilir
O-15
“Dikkat eksikliği-hiperaktivite hastalığında kognitif fonksiyonların fonksiyonel yakın kızılötesi spektroskopiyle analizi”
Nazan Dolu
O-16
“Bağlama dayalı açıklığın eşik üstü ve eşik seviyesindeki kontrast algısına etkisi”
Zahide Pamir
O-17
“Üstün yetenekli çocukların WISC-R profillerinin incelenmesi”
Esra Ülev
O-18
“Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan hastalarda beyin beyaz cevher yollarının DTIStudio ile traktografisi”
Handan Soysal

28 Mayıs 2016 Cumartesi
Sözlü Sunumlar 4 (O-19—O-24)
MAVİ SALON
15:30-16:45
O-19
“Absans epilepsili WAG/Rij sıçanlarda uzun süreli yüzme egzersiz programının ECoG aktivitesi üzerine etkileri”
Duygu Aydın
O-20
“Asetilkolin ve atropinin arka ayak bölgesini temsil eden sıçan korteksindeki dokunma duyusu nöronlarına etkisi“
Bige Vardar
O-21
“Kronik cep telefonu radyasyonu ve koruma amaçlı kullanılan melatonin’in beyin ve beyincik üzerine etkilerinin farklı inceleme
yöntemleri kullanılarak araştırılması”
Cemile Merve Seymen
O-22
“Diyabetik kognitif bozuklukta egzersizin hipotalamik-hipofizer-adrenal aks ve kolinerjik sistemle ilişkisi”
Mehmet Öz
O-23
“Glutamat stresinin grafen oksit film üzerine ekilen B35 hücre hattı üzerine etkilerinin incelenmesi”
Buse Kayhan
O-24
“Ankaferd BloodStopper’in in vitro ortamda primer duysal nöronlara dejeneratif etkisi”
Ramazan Üstün

14. ULUSAL SİNİRBİLİM KONGRESİ
SÖZLÜ SUNUMLAR

29 Mayıs 2016 Pazar
Sözlü Sunumlar 5 (O-25—O-29)
NOYAN SALONU
15:30-16:45
O-25
“Şizofreni hastalarında ve kardeşlerinde telomer boyunun incelenmesi: Şizofreni bir erken yaşlanma “sendromu mudur?”
Burcu Çevik
O-26
“Alzheimer hastalarında BDNF geni 196 A/G (Val66Met) polimorfizminin araştırılması”
Aydın Rüstemoğlu
O-27
“Maternal uzun süreli yüksek fruktoz alımının yavru sıçanlarda otizm davranışını indüklemesi”
Mümin Alper Erdoğan
O-28
“Serotonin 5-HT3 reseptörleri aracılığı ile rat meninkslerinde nosiseptif ateşlemeyi ve CGRP salınımını tetikliyor”
Erkan Kılınç
O-29
“Unilateral AAV-aracılı alfa-sinüklein aşırı ifadesi ile oluşturulan PH modelinde motor ve bilişsel değişiklikler”
Banu Cahide Tel

29 Mayıs 2016 Pazar
Sözlü Sunumlar 6 (O-30—O-35)
MAVİ SALON
15:30-16:45
O-30
“Subliminal uyaranlar ile seçim yapma arasındaki ilişkinin araştırılması”
Kutlu Kaya
O-31
“İşler bellek süreçlerinde subkortikal osilasyonları etkisine dair bir hesaplamalı model”
Sami Utku Çelikok
O-32
“Subliminal ve supraliminal kızgın yüz ifadelerinin seçim yapma üzerine etkisi”
Nigar Taşdemiroğlu
O-33
“Taşınabilir, çok fonksiyonlu Aktigrafi tasarımı”
Haydar Ankışha
O-34
“EEG kaynak yerelleştirmesi öncesi EEG sinyallerinin bağımsız bileşen analizi yöntemleriyle Ayrıştırılması”
Mustafa Yazıcı
O-35
“Traub Nöron Modelini Exponential Integrate and Fire Modeline İndirgemek: Bir Hesaplama Çalışması”
Mustafa Zeki

