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1.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Orhan UZUN’un “Lenf nodu 

tutulumu olmayan mide kanserinde gastrektomi tipi ve komplikasyon varlığı prognostik 

faktör müdür?” isimli çalışması. 

 

2.Hastanemiz  Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Orhan UZUN’un “50 yaş altı genç 

mide kanserinin klinikopatolojik özellikleri ve prognostik faktörlerin yaşlı grupla 

karşılaştırılması”  isimli çalışması. 

 

3.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Cenk İNDELEN’nin “Mitral 

kapakta hasta protez uyumsuzluğu-lipid bağımsız beden kitle indeksi(free fat mass 

index)ilişkisi” isimli çalışması. 

  

4.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Hilmi BOZKURT’un “Mide 

kanseri nedeni ile ameliyat edilen hastalarda neoadjuvan kemoterapinin postoperatif 

sonuçlara etkisi”  isimli çalışması.  

 

5.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Mehmet ÇELİK’in “İleri kalp yetmezliği olan 

hastalarda sol ventrikül destek cihazı (LVAD) takılmadan önce ve takıldıktan en az 6 ay 

sonra elektrofizyolojik ve ekokardiyografik olarak meydana gelen değişiklikler” isimli 

çalışması. 

 

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

kanseri nedeni ile ameliyat edilen yaşlı ve genç hastalarda klinikopatolojik özellikler ve 

prognozun incelenmesi”isimli çalışması. 

  

7.Sancaktepe Şehit İlhan Varank Hastanesinden Doç. Dr. Ceren Canbey GÖRET’in “HPV 

pozitif sıvı bazlı smear rezidüel sıvılarında hazırlanan hücre bloklarının tanıya katkısı” 

isimli çalışması. 

 

8.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Selçuk GÜLMEZ’in “Peritoneal 

karsinomatozisli hastalara uygulanan sitoredüktif cerrahi (SRC) ve hipertermik 

intraperitoneal kemoterapi (HİPEK) sonrası postoperatif enfektif komplikasyonlar” 
isimli çalışması. 

 

9.Hastanemiz Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr. Münevver SARI’nın “Hastanemize başvuran 

bileaflet mekanik mitral protez kapağı olan ve transözefageal ekokardiyografi ile protez 

kapak trombozu tanısı konulmuş hastalarda farklı protez kapak marka ve dizaynlarına 

göre thrombus lokalizasyonunun değerlendirilmesi” isimli çalışması. 

 

10.Hastanemiz Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr.Cem Batuhan OFLUOĞLU’nun 

“Preoperatif serum RDW ve MCV değerlerinin mide kanser hastalarındaki prognostic 

önemi” isimli çalışması. 

 

11.Gaziantep Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Uzm. Dr.Muzaffer 

KAHYAOĞLU’nun “Akut dekompanse kalp yetmezliği hastalarında arterial kan 

gazındaki laktat seviyesi ile akut böbrek yetmezliği gelişimi arasındaki ilişkisi” isimli 

çalışması. 

 

12.Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Uzm. Dr. Deniz ÇEVİRME’nin “Uzun 

dönem entübe hastalarda anabolik steroid ve türevlerinin (Primobolan) kullanımının 

solunum fonksiyonu ve hastanın iyileşme sonucuna etkisi” isimli çalışması.   

 

 

 


