
            

                                            12.12.2019 

 

1.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Ayhan KÜP’ün “Kritik bacak iskemisi ile 

başvuran hastalarda dizaltı perkütan anjioplasti girişimlerinde yüksek doz statin 

tedavisinin arter açıklığı üzerine olan etkisi” isimli çalışması. 

 

2.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Ayhan KÜP’ün “Atriyal fibrilasyon 

ablasyonunun QT ve QT dispersiyonu üzerine etkisi” isimli çalışması. 

 

3.Sancaktepe Şehit İlhan Varank Hastanesinden Uzm. Dr. Hatike HANÇER’in “Kontrolsüz 

diyabetes mellitus hastalarında Serum 25-OH Vitamin-D düzeylerinin yaş, cinsiyet ve 

HbA1C seviyelerine göre dağılımı” isimli çalışması. 

 

4.Hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Uzm. Dr. Oğuz ALTUNKAYNAK’ın 

“Açık kalp cerrahisi vakalarının preoperatif özelliklerinin; Postoperatif mekanik 

ventilatörden ayrılma, yoğun bakım, hastanede kalış süreleri ve mortalite ile ilişkisi” 

isimli çalışması. 

 

5.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Ali KARAGÖZ’ün “Diyabetik hastalarda 

retinopati evresi sol ventrikül ve sol atrial strain ile ilişkili midir?” isimli çalışması. 

 

6.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Kamil GÜLŞEN’nin “Transkatater aort kapak 

replasmanı yapılan hastalarda işlem öncesi çekilen EKG’de değerlendirilen P dalgası 

bozuklukları işlem sonrası yeni gelişen atriyal fibrilasyonu öngörülebilir mi?” isimli 

çalışması.  

  

7.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Serdar DEMİR’in “Ventriküler erken 

vurularının başarılı ablasyonu için en erken optimal zamanlamanın değerlendirilmesi” 

isimli çalışması. 

 

8.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Kamil GÜLŞEN’nin “Transkatater aort kapak 

replasmanı yapılan hastalarda işlem sonrası kalıcı pili takılması ihtiyacının 

elektrokardiyografik öngördücüleri nelerdir?”  isimli çalışması. 

 

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

rectum kanseri nedeni ile ameliyat edilen hastalarda C reaktif protein (CRP)/Albumin 

oranının postoperative komplikasyonlara etkisi”  isimli çalışması. 

 

10.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr.Esin KAPLAN’nın “Kolon 

kanseri nedeni ile opere edilen hastalarda, myosteatozun morbidite üzerine etkisi”  
isimli çalışması. 

 

11.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Esin KAPLAN’nın “Mide 

kanseri nedeni ile opere edilen hastalarda, myosteatozun morbidite ve sağkalım üzerine 

etkisi” isimli çalışması. 

 

12.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Veysel BAŞAR’ın “Düşük 

ejeksiyon fraksiyonuna sahip ‘Koroner arter by-pass  greft’ ameliyatı uygulanan 

bireylerde ameliyat öncesi levosimendan kullanımının etkileri:Klinik sonuçlarımız” 

isimli çalışması. 

 

13.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğt. Grv. Doç. Dr. Mehmet Erdem 

TOKER’in “Konvansiyonel aort kapak replasmanı ile sutureless aort kapak 

replasmanının kısa ve orta dönem sonuçlarının karşılaştırılması” isimli çalışması. 

 

 

 



 

 

 

14.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Zehra Zeynep KEKLİKKIRAN’ın 

“Peroperatif immunnutrisyon desteğinin, mide kanseri cerrahisi geçirmiş sarkopenik 

hastalarda cerrahi komplikasyonlar üzerine etkisi”  isimli çalışması. 

 

15.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Esin KAPLAN’nın “Kolon 

kanseri nedenli opere edilen hastalarda PD1, PD1L ve CTLA4’nın sağkalım üzerine 

etkisi” isimli çalışması. 

 

16.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Kamil GÜLŞEN’nin “Atriyal taşikardi ve 

atriyal flatter ablasyonunda işlem başarısını etkileyen faktörler nelerdir? Tek merkez 

deneyimi” isimli çalışması. 

 

17.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Kamil GÜLŞEN’nin “Elektrofizyolojik 

çalışma ve ablasyon işlemlerinde skopi süresi ve maruz kalınan radyasyon miktarını 

etkileyen faktörler nelerdir?” isimli çalışması. 

 

18.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Ali KARAGÖZ’ün “Transtuzumab 

kardiyomyopatisi ve karvedilol alanlarda transtuzumab kardiyomyopatisinden 

korunma mümkün mü?” isimli çalışması. 

 

19.Kanuni Sultan Süleyman E.A.H.Çocuk Hemotolojisi ve Onkoloji Kliniği Uzm. Dr. Esra 

ARSLANTAŞ’ın “Daha önceden sağlıklı çocuklarda saptanan nötropenin klinik 

sonuçları ve bu hastalarda ciddi bakteriyel enfeksiyon sıklığı”  isimli çalışması. 

 

20.Kanuni Sultan Süleyman E.A.H.Çocuk Hemotolojisi ve Onkoloji Kliniği Uzm. Dr. Esra 

ARSLANTAŞ’ın “Hodgkinlenfoma hastalarında kemik iliği infiltrasyonun 

saptanmasında kemik iliği biyopsisi ve pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı 

tomografi tetkiklerinin karşılaştırılması” isimli çalışması. 

 

21.Gebze Fatih Devlet Hastanesi Genel Cerrahisi Uzm. Dr. Yahya ÇELİK’in “Peptik ülser 

perforasyonunda açık ve laparoskopik yöntemin karşılaştırılması” isimli çalışması. 

 

22.Hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Uzm. Dr. Pınar Karaca BAYSAL’ın 

“Akciğer transplantasyonunda anestezi deneyim ve sonuçlarımız” isimli çalışması. 

 

23.Hastanemiz Çocuk K.V.C. Kliniği Eğt. Grv. Prof. Dr. Hakan CEYRAN’nın “Atriyal 

septal defekt onarımı yapılan erişkin hastalarda post op dönemde sağ ventrikül 

fonksiyonları, triküspit yetmezliğinin gerilemesi ve pulmoner arter basınçlarının 

düşmesinin hasta yaşı ile olan ilişkisi” isimli çalışması. 

 

24.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Orhan UZUN’un “Opere edilen 

T3, T4 mide kanseri hastalarının prognostik faktörlerinin belirlenmesi” isimli çalışması. 

 

25.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Veysel BAŞAR’ın “Güncel sosyal 

medya kaynakları ve biz: Kalp ve damar cerrahları arasında sosyal medya kullanımı” 

isimli çalışması. 

 

26.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Abdülkadir USLU’nun “Kronik transvenöz 

lead ekstraksiyonunda femoral yaklaşımla ilgili klinik tecrübemiz” isimli çalışması. 

 

27.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Ayhan KÜP’ün “CABG’li hastalarda DAPT 

skoru ve safen greft oklüzyonu arasındaki ilişki” isimli çalışması. 

 

28.İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fak. Prof. Dr. Ümran Yeşiltepe 

OSKAY’ın “Açık kalp cerrahisi geçirecek kadınlarda PLISSIT modeline dayalı cinsel 

danışmanlığın cinsel fonksiyon ve cinsel yaşam kalitesine etkisi” isimli çalışması. 

 



 

 

 

 

29.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Hasan ERDEM’in “Karotis cisim 

tümörlerinde erken ve orta dönem sonuçlarımız” isimli çalışması. 

 

30.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Özlem Zeliha SERT’in “Kolon 

ve rectum kanseri nedeni ile ameliyat edilen hastalarda C reaktif protein 

(CRP)/Albumin oranının postoperative komplikasyonlara ve prognoza etkisi” isimli 

çalışması. 

 

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

kanseri nedeni ile ameliyat edilen yaşlı hastalarda cerrahi alan enfeksiyonu risk 

faktörleri” isimli çalışması. 

 

32.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Özlem Zeliha SERT’in “Elektif 

şartlarda üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve kolonoskopi yapılacak hastalarda 

işlem öncesi anksiyete seviyelerinin değerlendirilmesi” isimli çalışması. 

 

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

“Özefagogastrik bileşke adenokanserlerinde karbonhidrat antijen 19-9 ve 

karsinoembriyonik antijenin prognoz üzerine etkisi” isimli çalışması. 

 

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

kanseri nedeni ile küratif rezeksiyon yapılan hastalarda prognostik belirtec olarak 

nutrisyon durumunu kontrol etme skoru (controlling nutritional status) (CONUT)” 

isimli çalışması. 

 

35.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Aziz Serkan SENGER’in “Kolon 

ve rektum kanseri tanısıyla ameliyat edilen hastalarda prognostik nutrisyonel 

indeksinin postoperatif komplikasyon ve genel sağkalım ile ilişkisi” isimli çalışması. 

 

36.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Aziz Serkan SENGER’in “Mide 

kanseri tanısıyla ameliyat edilen hastalarda prognostik nutrisyonel indeksinin 

postoperatif komplikasyon ve genel sağkalım ile ilişkisi” isimli çalışması. 

 

37.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in “Evre 3 

kolorektal kanserli hastalarda farklı lenf nodu sınıflandırma sistemlerinin prognostik 

değerlendirilmesi” isimli çalışması. 

 

38.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in “Evre 3 

mide kanserli hastalarda farklı lenf nodu sınıflandırma sistemlerinin prognostik 

değerlendirilmesi” isimli çalışması. 

 

39.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in “Akut 

mezenterik iskemi hastalarının erken dönem mortalitesini öngörmede preoperatif serum 

laktat ve CRP düzeylerinin etkisi”  isimli çalışması. 

 

40.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in “Akut 

mezenterik iskemi hastalarında preoperatif serum nötrofil/lenfosit oranı, 

monosit/lenfosit oranı, CRP/albumin oranı ve mannhcim peritonitis indeksinin 

prognostik etkinliğinin değerlendirilmesi”  isimli çalışması. 

 

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

“Kolorektal kanser nedeniyle elektif rezeksiyon yapılan hastalarda preoperatif  NLR 

(nötrofil/lenfosit oranı), LMR (lenfosit/monosit oranı), PLR (platelet/lenfosit oranı) ve 

CRP/albumin oranının postoperatif komplikasyonlar için karşılaştırılmalı 

değerlendirilmesi” isimli çalışması. 

 



 

 

 

 

 

42.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in “Tümör 

lokasyonuna göre primer mide kanserinin klinikopatolojik özellikleri ve prognozu-tek 

merkez deneyimi” isimli çalışması. 

 

43.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in “Elektif 

gastrointestinal kanser ameliyatı geçiren hastalarda kombine epidural-genel anestezi ile 

sadece genel anestezi kullanımının postoperatif sonuçlara ve prognoza etkisinin 

karşılaştırılması” isimli çalışması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


