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1. Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Eğitim Grv. Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN’nın  

“Kardiyovasküler risk faktörleri ve orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan, Tip 

2 diyabet hastalarında sotagliflozinin kardiyovasküler ve renal olaylar üzerindeki 

etkilerini göstermek amacıyla yürütülen randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel 

gruplu, çok merkezli bir çalışma EFC14875” isimli çalışmasına Covance Klinik Ürün 

Geliştirme LTD.ŞTİ. adına yetkilendirme belgesi başvurusu. 

 

2. Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Eğitim Grv. Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN’nın  

“Kardiyovasküler risk faktörleri ve orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan, Tip 

2 diyabet hastalarında sotagliflozinin kardiyovasküler ve renal olaylar üzerindeki 

etkilerini göstermek amacıyla yürütülen randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel 

gruplu, çok merkezli bir çalışma EFC14875” isimli çalışmasına Monitör Medikal 

Araştırma ve Danışmanlık Tic. LTD.ŞTİ. adına saha görevlisi yetkilendirme başvurusu. 

 

3. Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Eğitim Grv. Prof. Dr. Cihangir KAYMAZ’ın “Opere 

edilemez veya dirençli/tekrarlayan kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda 

masitentan 75 mg’ın etkililik ve güvenliliğinin değerlendirildiği, açık etiketli uzatma 

dönemi olan prospektif, randomize, çift kör, çok merkezli, plasebo kontrollü, paralel 

gruplu, adaptif, faz 3 çalışma/67896062CTP3001” isimli çalışmasına Johnson and Johnson 

Sıhhi Malzeme San. ve Tic. LTD. ŞTİ. adına önemli değişiklik başvurusu. 

 

4. Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Eğitim Grv. Prof. Dr. Cihangir KAYMAZ’ın “Pulmoner 

arteriyel hipertansiyonu olan hastalarda masitentan 75 mg ile masitentan 10 mg 

tedavilerinin etkililik, güvenlilik ve tolerabilitesinin karşılaştırıldığı prospektif, çok 

merkezli, çift kör, çift plasebolu, randomize, aktif kontrollü, paralel gruplu, grup 

ardışık, adaptif tasarımlı, olaya dayalı faz 3 çalışma ve devamı olarak masitentan 75 mg 

ile açık etiketli tedavi dönemi / AC-055-315” isimli çalışmasına Johnson and Johnson Sıhhi 

Malzeme San. ve Tic. LTD. ŞTİ. adına önemli değişiklik başvurusu. 

 

5. Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Eğitim Grv. Prof. Dr. Nihal ÖZDEMİR’in “Tip 2 

diyabetes mellitus ve hipertansiyon tanılı hastalarda empagliflozin kullanımının 

kardiyak sistolik ve diyastolik fonksiyonlar üzerine etkisi” isimli çlaışması. 

 

6. Hastanemiz Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim Grv. Prof. Dr. M. Kaan KIRALİ’nin 

“Algan hemostatik ajan adlı ürünün koroner bypass operasyonlarında lokal hemostatik 

ajan olarak klinik etkinlik ve güvenirliğinin araştırılması” isimli çalışması. 


