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1.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Eğt. Grv. Doç. Dr. Mustafa DUMAN’ın 

“Genç yaş grubunda kolorektal kanser tanısı ile ameliyat edilen hastaların 

değerlendirilmesi” isimli çalışması. 

 

2. Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Eğt. Grv. Doç. Dr. Mustafa DUMAN’ın 

“Kolorektal kanser cerrahisi geçiren hastalarda sarkopeninin cerrahi alan enfeksiyonu 

üzerine etkisi” isimli çalışması.  

 

3.Hastanemiz Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Mehmet AKSÜT’ün “Long-term 

survival after cardiac surgery in the Turkish Octogenerians:A single center study (80 

yaş ve üzerindeki Türk hastalarda uygulanan açık kalp cerrahisinin uzun dönem 

sonuçları)”  isimli çalışması. 

 

4.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Hasan ERDEM’in “Pulmoner 

endarterektomi ile birlikte kardiyak cerrahi uygulanan hastalarımızda erken dönem 

sonuçlarımız” isimli çalışması. 

 

5.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Hasan ERDEM’in “Burucella 

endokarditinde 25 yıllık klinik ve cerrahi deneyim”  isimli çalışması. 

 

6.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Hasan ERDEM’in “Mitral kapak 

tamiri uygulanan hastalarımızda erken dönem sonuçlarımız” isimli çalışması. 

 

7.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Doç. Dr. Taylan ADADEMİR’in “Aort 

kapak replasmanında kullanılan konvansiyonel stentli biyoprotez kapaklarda dikişsiz 

biyoprotez kapakların hemodinamik performanslarının karşılaştırılması” isimli 

çalışması. 

 

8.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Özlem Zeliha SERT’in 

“Gastrointestinal stromal tümörler:Tek merkezli çalışmanın sonuçları” isimli çalışması. 

 

9.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Özlem Zeliha SERT’in “Mide 

kanseri nedeni ile ameliyat edilen hastalarda  C reaktif protein (CRP)/albumin oranının 

postoperatif komplikasyonlara etkisi” isimli çalışması. 

 

10.Gebze Fatih Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzm. Dr. Yahya ÇELİK'in “Kompleks anal 

fistülde gevşek ipek seton ve sıkılabilir prolen seton kullanımının karşılaştırılması” 
isimli çalışması. 

 

11.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Abdülkadir USLU’nun “Acute effect of 

ventricular tachycardia ablation on qt dispersion and tp-te/qt ratio in patients with 

ischemic dilated cardiomyopathy” isimli çalışması. 

 

12.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Ayhan KÜP’ün “The relationship between P 

wawe peak time and coronary artery disease severity in patients with non-st elevation 

acute coronary syndromes” isimli çalışması. 

 

13.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Hasan ERDEM’in “Koroner arter 

bypass cerrahisi sonrası yoğun bakıma tekrar başvuranların analizi” isimli çalışması. 

 

14.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Hasan ERDEM’in “D-Dimer 

düzeyi koroner arter bypass cerrahisinden sonra iskemi/reperfüzyon hasarının bir 

bulgusudur?” isimli çalışması. 

 



 

 

 

 

15.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Hasan ERDEM’in “Negatif 

basınçlı yara tedavisi alan hastaların albümin düzeylerinin yara iyileşmesi üzerine 

etkisi” isimli çalışması. 

 

16.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in 

“Gastrointestinal malignite için major abdominal cerrahi geçiren hastalarda metformin 

kulanımının laktat seviyelerine ve hastaların sonuçlarına etkisi” isimli çalışması. 

 

17.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in 

“Gastrointestinal malignite için major abdominal cerrahi geçiren hastalarda erken 

serum laktat seviyelerinin artmasında vücut kitle indeksinin (BMI) rolü var mi?” isimli 

çalışması. 

 

18.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in “Malignite 

nedeniyle majör elektif karın ameliyatı geçiren yaşlı hastaların postoperatif erken laktat 

seviyeleri postop.morbidite ve mortalite ilişkilendirebilir mi?” isimli çalışması. 

 

19.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in “Kolorektal 

malignite nedeniyle laparoskopik ve konvansiyonel açık cerrahi ameliyat geçiren 

hastaların kangazlarının karşılaştırılmalı analizi” isimli çalışması. 

 

20.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in 

“Gastrointestinal malignite nedeniyle major elektif ameliyat geçiren kardiyak ve 

kardiyak olmayan hastalarda postop.serum laktat seviyelerinin karşılaştırmalı analizi” 
isimli çalışması. 

 

21.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Hilmi BOZKURT’un 

“Antitrombotik kullanan hastalarda, elektif kolosistektomi ameliyatlarının kanama 

riski açısından değerlendirilmesi ” isimli çalışması. 

 

22.Kanuni Sultan Süleyman E.A. Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Emre 

BOZDAĞ’ın “Yaş ve cinsiyete bağlı oesophagus darlıkları, hiatus oesophagus ve 

oesophagogastrik bileşke lokalizasyonlarının araştırılması” isimli çalışması. 

 

 

23.Hastanemiz Hemşiresi Ayşe DOĞRUYOL’un “Klinik hemşirelerinin kan ve kan ürünü 

transfüzyonu konusunda bilgi düzeylerinin belirlenmesi” isimli çalışması. 

 

 

24.Hastanemiz Hemşiresi  Ayşe DOĞRUYOL’un “Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumu 

düzeylerinin belirlenmesi” isimli çalışması. 
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