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Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalış-
malarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek bilmeyen bir enerjiyle 
çalışan takım çalışmasının mükemmelliği yaşanılan tüm olumsuz koşulları etkisiz kılmıştı. 
Kararlılıkla yürüttüğümüz hizmetlerimizin bugünlere ulaşmasında, Organ Nakli Yanık ve Te-
davi Vakfı’nın deneyim ve birikimlerinin üniversiter bir sisteme dönüştürülmesi bulunmak-
tadır. Bu yapıyla birlikte; sadece ülkemizdeki değil dünyadaki tıp literatürü yakından takip 
edilmiş, konfor ve modern ekipmanlar uzman ellerde bilgiyle buluşmuştur. 

Değişim ve ilerleme aşamalarında asla vazgeçmediğimiz ilkelerimiz yolumuzu aydınlattı. Has-
ta odaklı bir anlayışla hizmet ağımızı genişletirken; insan haklarına saygılı, hasta ve çalışan 
güvenliğini baz alan etik değerler çerçevesinde hizmet sunmak her zaman birincil hedefimiz 
oldu. Amacımız; şu an 6 farklı şehirdeki tam teşekkülü hastaneleri ve 15 diyaliz merkezi ile hiz-
met veren Başkent Üniversitesi Hastaneler Grubu’nun sağlıkta öncü kimliğini muhafaza ede-
rek, hizmet kalitemizi artırmaktır. Azimle başladığımız zamanlardaki amatör ruhumuzu ve 
heyecanımızı kaybetmeden dün olduğu gibi, bugün ve yarın da her zaman yanınızda olacağız. 
Bize Gelin Sağlığınızdan Haberalın.

Prof. Dr. Ali HABERAL
Başhekim
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HASTANEMİZDEN GÖRÜNÜM...
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Vizyonumuz (Amacımız) 

Sağlık hizmetleri konusunda diğer kuruluşlara örnek olacak düzeyde mükemmeli yakalaya-

rak büyümektir. Mükemmellik anlayışımız;

• Ortak vizyona tüm çalışanların bağlılığını sağlamak üzere zorlukların üstesinden gelmeye

çalışılan kurumsal mükemmellik,

• Ekipler içinde ve arasında işbirliğini ve bilgilendirmeyi sağlayacak uyumu gerçekleştirmek

için ekip mükemmelliği,

• Her çalışanın mükemmelliğini ekip ve kurum performansı içinde tanımlayacak ortak

amaçlar için işbirliğine yönlendiren bireysel mükemmelliktir

Misyonumuz (Görevimiz) 

Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak hizmetler sunmaktır.
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Kalite Politikamız

Mevcut sağlık sorunları veya olabilecek sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için, kuruluşlarımı-

za başvuruda bulunan hastaların beklentilerinin, ilk başvurusunda olduğu gibi her defa-

sında ve zamanında diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek bir düzeyde karşılanması 

Başkent Üniversitesi Hastanesi Kalite Politikasıdır.
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Başkent Üniversitesi Hastanelerine bağlı 
Türkiye genelinde 12 diyaliz merkezinin 4 
tanesi Ankara Hastanemiz bünyesine bağlı 
hizmet vermektedir. Ankara merkezde 
bulunan Ümitköy Diyaliz Merkezi ile Yenikent 
Diyaliz Merkezi’nin dışında Zonguldak Diyaliz 
Merkezi ile Zile Diyaliz Merkezi bulunmakta-
dır. 

Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1981 
yılında başlatılan diyaliz çalışmaları, ileride 
Başkent Üniversitesi Hastanesi’nin temellerini 

oluşturacağı yerinde, Bahçelievler semtin-
de, 2 katlı bir binada 1982 yılında hizmet 
vermeye başladı. Hastanenin kurulmasıyla 
birlikte yatak sayısını artırarak çalışmalarına 
devam etti. Hastanemiz içindeki Diyaliz 
Merkezimiz, 2012 yılında hasta sayısındaki 
artış gözönüne alınarak Ümitköy semtine 
taşınmıştır. Hastalarımızın her türlü ihtiyacına 
cevap verebilecek bir sistemle donatılan 
merkez, modern mimarinin en güzel örne-
ğini taşımaktadır. 

DİYALİZ MERKEZLERİ

Yenikent Diyaliz Merkezi; 15 Hepatit negatif 
yatak, 2 Hepatit B pozitif yatak, 4 Hepatit C 
pozitif yatak olmak üzere toplam 21+1yedek 
makine ile hizmet vermektedir.

İletişim Bilgileri 
29 Ekim Mahallesi Deniz Sok. No:7

Sincan (Yenikent)/ ANKARA 
Tel: 0 312 277 14 85 

Ümitköy Diyaliz Merkezi; 4 Hepatit 
negatif salon, 1 Hepatit pozitif salon 
ve 1 Hepatit C pozitif salon olmak 
üzere 6 diyaliz salonunda 65 maki-
ne ile hizmet vermektedir.

İletişim Bilgileri 
Mutlukent Mahallesi 1963. Sok. 

No:17 Ümitköy/ ANKARA 
Tel: 0 312 235 70 50
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Zile Diyaliz Merkezi; 13 Hepatit negatif 
yatak, 2 Hepatit B pozitif yatak, 2 Hepatit C 
pozitif yatak olmak üzere 17+1 yedek ma-
kine Tokat ili ve çevresindeki illerden gelen 
hastalara hizmet vermektedir.

Karadeniz Ereğli Diyaliz Merkezi; 1 Hepatit 
C Pozitif yatak, 1Hepatit B Pozitif yatak, 13 
Hepatit Negatif yatak olmak üzere 3 diyaliz 
salonunda 16 makina ile hizmet vermektedir. 

Zonguldak Diyaliz Merkezi; 7 Hepatit 
negatif yatak, 1 Hepatit B pozitif yatak, 
1 Hepatit C pozitif yatak olmak üzere 
toplam 9+1 yedek makine ile bölge 
halkına hizmet vermektedir.

İletişim Bilgileri 
Merkez Mahallesi İnönü Cad. No: 206/1 

Bakacakkadı-Gökçebey / ZONGULDAK
Tel: 0 372 532 82 68

İletişim Bilgileri 
Çekerek Yolu Üzeri, Üniversite Kampüsü 

Yanı  Zile / TOKAT
Tel: 0356 317 90 05

İletişim Bilgileri 
Sarıkorkmaz Mah. Şehit Er Kudret Özcan Sok. 

No:2/A  Karadeniz Ereğli / ZONGULDAK 
Tel : 0 372 316 99 23 



Merkezimiz 1993 yılı Kasım ayından beri Tıp 
alanında yeni uygulamaları takip eden bi-
limsel ve akademik tabanı ile sürekli gelişen 
90 yataklı Başkent Üniversitesi birimidir. 
Profesyonel sağlık ekibi, kondisyon salonu 
ve kütüphanesi ile termal tesis özelliği taşı-
yan merkez 1998 Yılından itibaren TS-EN-ISO 
9001 Kalite Sistem Belgesi ve standartlarına 
uygun faaliyet göstermektedir. 
Tanı ve Tedavi Hizmetlerimiz
• Poliklinik hizmetleri,
• Romatizmal hastalıkların tedavisi,
• Kas, iskelet ve sinir sistemi hastalıklarının 
rehabilitasyonu,
• Ortopedik ve diğer nörolojik çocuk hasta-
lıklarının rehabilitasyonu,
• Eğitilebilir spastik çocukların tedavisi,
• Ailelere tıbbi danışmanlık hizmetlerinin su-
nulması,

• Kronik hastalıkların rehabilitasyonu,

• 

Ameliyat sonrası nekahat dönemi bakım ve 

rehabilitasyonu,

• Kardiyak hastaların ameliyat sonrasında 

gereken rehabilitasyon hizmetleri

• Hasta odaları, iki yataklıdır ve hastaların 

televizyon, buzdolabı ve telefon dahil ol-

mak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şe-

kilde düzenlenmiştir.

• Felç ve sekel bırakan nörolojik hastalıkların 

tedavisi yapılmaktadır.

• Hastanemizde kas hastalıkları ve eklem 

rahatsızlıklarında kullanılan termal havuz 

mevcuttur.

• Spor Salonumuzda kasların kuvvetlenmesi 

ve tedavisi için kullanılan kondisyon cihazları 

mevcuttur.

• Hastanemiz fizik tedavi cihazlarının en ge-

lişmiş ürünleri ile donatılmıştır.

Merkezimizin yurtiçi ve yurtdışı sosyal güven-

lik kuruluşları ile anlaşması mevcuttur. Ayrıca 

özel ve anlaşmalı kurum hastaları da kabul 

edilmektedir. 

10 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

MERKEZLERİMİZ

İletişim Bilgileri 
Karakaya Cad. No:10 Ayaş / ANKARA

Tel: 0 312 712 23 40

AYAŞ FİZİK TEDAVİ VE 
REHABİLİTASYoN MERKEZİ
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Başkent Üniversitesinin 1997’de bünyesine 
kazandırdığı birimlerden biri de Geriatri Psi-
ko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi’dir. Eskişe-
hir yolu üzerinde, Üniversite kampüsünden  
5 km ileride, Yapracık Mahallesi yamacın-
da, sakin, huzurlu bir ortamda kurulan bu 
hastanede; 1 Acil Müdahale Odası, 27 
yataklı tek kişilik oda, 41 yataklı iki kişilik oda 
olmak üzere toplam 71 yatak  kapasitesine 
sahiptir. Birim nitelikli uzman doktor, hemşire 
ve personel kadrosuyla üst düzey sağlık hiz-
meti vermektedir.
ISO 9001 Kalite Sistem Belgesine sahip olan 
bu merkezde bu sisteme uygun olarak ça-
lışan, Cerrahi ve Dahili bölümler, Hemodi-
yaliz, Periton diyalizi, Radyoaktif İyot Tedavi 
Merkezi, İzolasyon Ünitesi, Psikiyatri ve Yaşlı 
Bakımı hizmetleri verilmektedir.

Cerrahi Kliniğinde;
- Böbrek, Karaciğer ve Kalp transplantasyo-
nu öncesi hazırlık evresi ve ameliyat sonrası
Dahili Kliniğinde;
-Tanısı yeni konmuş böbrek hastalarının 
hastalıklarına ve diyalize alıştırılması, Fistül 
bakımı (Nefroloji ünitemizde Hemodiyaliz, 
Hemofiltrasyon uygulamalarına gereksinim 
gösteren yatan hastalara 4 adet hemodi-
yaliz makinesi ile hizmet verilmektedir.)
- Periton diyaliz (SAPD) açılmasına karar ve-
rilen hastaların kendilerine ve yakınlarına 
SAPD eğitimlerinin verilmesi.
Radyoaktif İyot Merkezinde; 
Hipertroidi ve Papiller Ca tedavileri ile hasta-
larımıza hizmet verilmektedir.

İletişim Bilgileri 
Eskişehir Yolu 25. Km / ANKARA

Tel: 0 312 299 82 00

GERİATRİ PSİKo-SoSYAL 
REHABİLİTASYoN MERKEZİ
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ÜMİTKÖY PoLİKLİNİĞİ

SEMT PoLİKLİNİKLERİMİZ

İletişim Bilgileri 
Mutlukent Mahallesi 1963. Sok. No:17 

Ümitköy / ANKARA
 Telefon : 0 312 235 70 50

Haziran 2008’de hizmete başlayan Ümitköy 
Polikliniğimiz Ankara Hastanemize bağlı 
semt polikliniklerinden biridir. 5 katlı bina-
da Ümitköy yerleşkesinin girişinde yer alan 
polikliniğimize başvuran hasta ve yakınları 
için ayrılmış 2 adet açık otoparkımız mev-
cuttur. Poliklinik binamız içinde; Ağız ve Diş 
Sağlığı, Aile Hekimliği, Beslenme ve Diyet, 
Akupunktur, Çocuk Sağlığı, Damar Hasta-
lıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji ve Meta-
bolizma Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Göz 
Hastalıkları, Fizik Tedavi, Kadın Hastalıkları 
ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz 
Hastalıkları, Nöroloji ve Üroloji bölümleri bu-
lunmakla birlikte bu birimlerde hastalarımız 
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi uzmanla-
rınca muayene olmaktadırlar.

Poliklinik binamız; tanı amaçlı biyokimya ve 

mikrobiyoloji laboratuarları, röntgen, kemik 
dansitometresi, mamografi, ultrason, 
işitme ölçüm cihazı, holter, EKG, solunum 
fonksiyon testleri, ürodinami ünitelerinin 
kullanımına uygun şekilde tasarlanmıştır. 
Göz polikliniğimizde Lazer cerrahi yöntemi 
ile hastalarımız gözlüklerinden kurtulabil-
mektedirler.

Randevu sistemiyle çalışan polikliniğimizde; 
Sosyal Güvenlik Kurumu Mensupları (Emekli 
Sandığı, SSK, Bağ-Kur) ve bakmakla yüküm-
lü olduğu kişiler, resmi ve anlaşmalı kurum-
lar, TBMM ve özel sağlık sigortası olanlara 
sağlık hizmeti sunulmaktadır. Muayeneleri-
miz, hafta içi 08.30-17.00, Cumartesi günü 
8.30-13.00 saatleri arasında düzenlenmek-
tedir.
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YENİKENT PoLİKLİNİĞİ
Ekim 2010’da hizmete başlayan Yeni-

kent Polikliniğimiz Başkent Üniversitesi 

Hastanesi’ne bağlı semt polikliniklerinden 

bir diğeridir.  Ankara-Ayaş karayolu üze-

rinde Sincan ilçesine bağlı Yenikent’te 

bulunan Poliklinik binamız, Yenikent Diyaliz 

Merkezimiz ile yan yana konumlandırılmıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı, Aile Hekimliği, Beslenme 

ve Diyet, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Da-

hiliye, Deri ve Zührevi Hastalıklar,  Göz, Ge-

nel Cerrahi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, 

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Nöroloji ve 

Psikiyatri bölümleriyle hastalarımıza hizmet 

sunmaya devam ediyoruz. 

Poliklinik binamız 4 kat üzerine inşa edilmiş 
olup, bir katı Fizik Tedavi Ünitesi olarak dü-
zenlenmiştir. Hastalarımıza yapılan mua-
yene neticesinde gerekli olan laboratuar 
tetkikleri, direkt grafileri ve ultrasonografik 
tetkikleri polikliniğimizde itina ile gerçekleşti-
rilmektedir. 

Randevu sistemiyle çalışan polikliniğimizde; 
Sosyal Güvenlik Kurumu Mensupları (Emekli 
Sandığı, SSK, Bağ-Kur) ve bakmakla yüküm-
lü olduğu kişiler, resmi ve anlaşmalı kurum-
lar, TBMM ve özel sağlık sigortası olanlara 
sağlık hizmeti sunulmaktadır. Muayeneleri-
miz; hafta içi 08.30-17.00, Cumartesi günü 
8.30-12.00 saatleri arasında düzenlenmek-
tedir. 

İletişim Bilgileri 
29 Ekim Mahallesi Deniz Sok. No:7 

Yenikent - Sincan / ANKARA     
Tel: 0312 277 38 48
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Günübirlik cerrahi olarak tanımlanan küçük 

cerrahi müdahalelerin yapıldığı 6 yataklı 

gözlem ünitesi, anestezi hazırlık odaları ile 

derlenme odalarını içinde barındıran 14 

ameliyathaneden oluşmaktadır. Yoğun 

bakımlar ve yataklı servisle ile doğrudan 

bağlantılı olan ameliyathanelerimizde, 

hastalarımız ameliyat sonrasında tedavileri-

nin devam edeceği ünitelere steril koşullar 

sağlanarak ulaştırılmaktadır.  

Ameliyathane odalarında kullanılan 127 

ekran yüksek çözünürlüklü monitörler hem 

hastane otomasyon sistemine hem de me-

dikal görüntü arşiv sistemi (PACS)’ne bağlı 

bulunmaktadır.

Ameliyat lambalarının ortasına entegre HD 

kameralardan ameliyat sahası aynı moni-

törlerden ayrıntılı bir şekilde izlenebilmektedir. 

Hastaların tüm sonuçları ve filmleri gerekti-

ğinde buradan değerlendirilebilirken, ame-

liyatlar eş zamanlı olarak ses ve görüntü 

transferiyle konferans salonunda ve doktor 

dinlenme odalarından canlı olarak takip 

edilebilmektedir. Ameliyathaneler laminar 

hava akım sistemi ile Hepa filtrelere sahip-

tir. İlacın doğru hastaya, doğru zamanda, 

doğru dozda ve doğru miktarda verilmesini 

sağlamayı amaçlayan PYXIS (Birim Doz İlaç 

Sistemi), hastanemizin diğer bölümlerinde 

olduğu gibi, ameliyathanelerimizde de 

kurulmuş durumdadır.

Ameliyathanelerdeki dokunmatik paneller 

ile doktorlar ortamın sıcaklığını, basıncını ve 

nemini düzenleyebilmekte, ameliyathane-

lerin aydınlatması ve müzik yayını da kontrol 

edilmektedir. Bu panellerde bulunan hands 

free özelliği ile telefon görüşmeleri doktorla-

rın sterilizasyonu bozulmadan gerçekleştirile-

bilmektedir.

Tüm ameliyathane 

lambaları led aydın-

latmalı olup sıcak ve 

soğuk ışık verebilmekte 

ve otomatik fokus ya-

pabilmektedir.

Anestezi gazları yük-

sek teknolojiye sahip 

anestezi makinalarına 

elektrik ekipmanlarını 

da barındıran hareketli 

pendent sistemi ile 

aktarılmaktadır. 

AMELİYATHANELER

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
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YoĞUN BAKIMLAR

Hastanemiz bünyesinde 20 yıldır hizmet ve-

ren Cerrahi Bilimler (18 yatak), Dahili Bilimler 

(9 yatak), Erişkin ve Çocuk Kalp Cerrahisi 

(19 yatak), Yeni Doğan (12 yatak), Koro-

ner (14 yatak) ve Çocuk (6 yatak) yoğun 

bakımları 2013 yılında tamamen yenilen-

miştir. Günümüz koşulları için mümkün olan 

en üst teknoloji ile donatılmış yoğun bakım 

ünitelerimizde bu alanda deneyimli ve 

birçok ulusal - uluslararası diploma, sertifika 

ve ödüle sahip doktorlar, hemşireler ve 

yardımcı sağlık personelleri görev yapmak-

tadır. 

En üst düzeyde yoğun bakım desteği 

gerektiren çoklu organ yetmezliği, kalp, 

karaciğer ve böbrek transplantasyonu, yeni 

doğanların kalp cerrahisi ve büyük damar-

ların cerrahisi gibi bir çok alanda ülkemiz-

de ilklere imza atmış olan hastanemiz bu 

grup hastaların tanı ve tedavisinde önemli 

birikim ve olanaklara sahiptir. Çok çeşitli 

diyaliz yöntemlerinin yanında yapay kalp 

ve yapay akciğer uygulamaları ve yine ha-

yati organları ilgilendiren destek tedaviler 

merkezimizde rutin olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye’de yoğun bakım alanında eğitim 

verme yetkisini alan ilk üniversitelerden 

olan Başkent Üniversitesi aynı zamanda 

Sağlık Bakanlığı tarafından da en üst düzey 

yoğun bakım hizmeti vermek üzere yetki-

lendirilmiştir. 
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LABoRATUVARLARIMIZ
KLİNİK MİKRoBİYoLoJİ
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, poliklinikten 

başvuran hastalara ve yatırarak izlenen 

hastalara 24 saat hizmet vermektedir. Has-

talardan alınan örneklerinin laboratuvara 

kabul edilmesi, işlemlerden geçirilmesi ve 

sonuçlandırılması aşamalarında toplam 

kalite anlayışına uygun olarak hizmet veril-

mektedir. Laboratuvarımızda yürütülen an-

tibiyogram işlemlerinin tamamı her yıl gün-

cellenen uluslararası öneriler doğrultusunda 

yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yürütülen 

bakteri kültürü, antibiyogram testleri, tüber-

küloz basili boyanması, kültürü ile duyarlılık 

testleri her ay düzenli olarak bir uluslararası 

dış kalite kontrol sistemi tarafından test edil-

mektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarı bünye-

sinde aynı zamanda viral tetkiklerin gerçek-

leştirildiği Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarı 

yer almaktadır. Laboratuvarımıza dışarıdan 

örnek kabul edilmektedir. 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yapılan 
Tetkikler: 

• Doğrudan ve boyalı mikroskopik incele-
meler 

• Aerob, anaerob bakteri kültürleri 

• Otomatize sistemlere alınan kan kültürleri 

• Bakteri ileri tiplendirilmesi ve duyarlılık 
testleri 

• Mantar kültürleri, tiplendirilmesi ve duyar-
lılık testleri 

• Tüberküloz kültürü ve duyarlılık testleri 

• Standart tüp aglütinasyon testi (Brucella 
için Wright testi) 

• Widal aglütinasyon testi (Salmonella için) 

• Mono-Spot testi (Enfeksiyöz mononükleoz 
için) 

• Dışkı örneklerinde Rotavirus ve Adenovirus 
gibi viral antijenlerin aranması

• Dışkı örneklerinde “Clostridium difficile” 
toksininin aranması 

• Genital örneklerde Klamidya antijeninin 
aranması 

• Kan örneklerinde CMVpp65 antijenemi 
testi 

• İdrarda Legionella antijeninin aranması 

Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarında 
Yapılan Tetkikler: 

• HCV viral yük 

• HCV genotip belirleme 

• HBV viral yük 



• HBV genotip belirleme 

• HBV lamivudin direnci 

• CMV viral yük 

• CMV genotip belirleme 

• CMV gansiklovir direnci 

• EBV viral yük 

• HPV viral yük 

• HPV genotip belirleme 

• Polyomavirus BK ve JC viral yük 

• HSV Tip 1, Tip 2 saptama 

• HHV 6 saptama 

• HHV 8 saptama 

• M. tuberculosis saptama 

• Parvovirus B19 saptama 

• Brucella abortus / melitensis saptama 

• Chlamidya trachomatis saptama 

• Stafilokoklarda metisilin direnci (mecA 

geni) saptama 
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BİYoKİMYA LABoRATUARI
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Bi-

yokimya Laboratuvarı içerisinde yer alan 

birimler; Biyokimya, Hormon, İmmünoloji-

Seroloji, Hematoloji, İdrar, RİA-ELİSA ve İFA 

Laboratuvarları ile Örnek Kabul ve Örnek 

Ayırma Birimidir. 300’ ü aşan test paneli 

ve bünyesinde bulunan Ümitköy Polikliniği 

Laboratuvarı, Yenikent Polikliniği ve Diyaliz 

Merkezi Laboratuvarı ile Başkent Üniversi-

tesi’ ne bağlı diğer sağlık merkezlerinden 

gelen örneklerinin çalışıldığı tam bir Merkez 

Biyokimya Laboratuvarı olarak görev yap-

maktadır.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Biyo-

kimya Laboratuvarında, günün her saatin-

de kesintisiz 24 saat laboratuvar hizmeti su-

nulmaktadır: Günde ortalama 900 poliklinik 

hastasına,  250 yatan hastaya ait örnekler 

İletişim Bilgileri 
Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 10. Sok. No:45 

Bahçelievler  Çankaya/ ANKARA
Tel : 0312 212 68 68 / 1428 
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Çeşitli birimlerin yer aldığı bir ekip çalış-

ması olan Transplantasyon (Organ Nakli) 

işlem zincirinin en önemli halkalarından 

biri transplantasyon immünolojisidir. Bu 

aşama organ alıcısı ile vericisi arasında 

doku uyumunun olup olmadığının ortaya 

konduğu en kritik dönemdir. Ancak bu 

aşamadaki kriterler yerine getirildikten son-

ra sağlıklı bir nakil işlemi gerçekleştirilebilir. 

Transplantasyon işleminde karşılaşılan ilk 

engel, alıcı ve vericinin yapısal farklılıkları-

dır. Alıcı için yabancı olan vericinin yapısal 

antijenleri alıcının bağışıklık sistemini uya-

rarak immün cevabı başlatır. Bunun sonu-

cunda nakledilen organda istenmeyen 

hasarlar ortaya çıkar. Bu tip reaksiyonların 

gelişmemesi ve azaltılması için transplan-

tasyon öncesi alıcı ve vericinin genetik 

benzerliği iyi belirlenmeli, yorumlanmalı ve 

bu kriterler doğrultusunda en uygun verici-

nin seçimi yapılmalıdır.

Doku Tiplendirme Laboratuvarımızda, do-

ku ve organ nakli öncesi gerekli olan tüm 

testler en modern yöntemlerle çalışılmak-

tadır.

kabul edilmekte, 5500  test sonucu rapor 

edilmektedir. 

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Bi-

yokimya Laboratuvarında rutin biyokimya, 

idrar tetkiki, ilaç düzeyleri, rutin hormon 

testleri, kanser belirteçleri, 4’lü 3’lü ve 2’li 

gebelik tarama testleri ile vitamin düzey-

leri, hematolojik testler (hemogram, sedi-

mantasyon, periferik yayma, koagülasyon 

testleri), serolojik testler ve bağımlılık yapıcı 

madde analizi yapılmaktadır. 

Agaroz jel elektroforezi, HPLC (Yüksek per-

formanslı sıvı kromatografisi), AAS (Atomik 

Absorbsiyon Spektrofotometresi) cihazları 

spesifik testler ve eser element tayinlerinde 

kullanılmaktadır. 

Acil poliklinik testleri olarak acil biyokimya 

testleri, idrar tetkiki, hemogram, sediman-

tasyon, periferik yayma, koagülasyon test-

leri (PT, PTT, D-Dimer), alkol düzeyi, ßhCG, 

kardiyak testler (CK-MB mass, troponin-I, 

myoglobin, BNP) ve ilaç düzeyleri çalışıl-

maktadır.

RANDOX RİQAS, UK NEQAS ve QUALİRİS gibi 

dış kalite kontrol programlarına kayıtlı olan 

Merkez Laboratuvarı Birimlerinde, tüm test-

ler bu kontrol programlarına uygun şekilde 

çalışılmakta ve her test için günlük kontrol 

değerleri, kayıt altına alınmaktadır. Cihazla-

rın günlük, haftalık ve aylık bakımları, firma-

ların teknik servislerinin kontrolü altında, ilgili 

laboratuvar birimi teknisyenleri tarafından 

yapılmaktadır.

Hastalarımız tüm laboratuvar sonuçlarına 

sonuç alma kağıtlarında belirtilen tarihten 

sonra http://www.baskent-ank.edu.tr/ adresi 

ve  e-sonuç sekmesinden TC Kimlik No ve 

Hasta No’ları  ile ulaşabilmektedirler.

DoKU TİPLENDİRME LABoRATUARI

http://www.baskent-ank.edu.tr/
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Doku Tiplendirme Laboratuarında yapı-

lan testler;

• HLA-A,B,C ( Moleküler düşük çözünürlük-

te, PCR- SSP) 

• HLA- DR,DP,DQ ( Moleküler düşük çözü-

nürlükte, PCR- SSP ) 

• Luminex Yöntemi ile Panel Reaktif Antikor 

Sınıf-I Tarama 

• Luminex Yöntemi ile Panel Reaktif Antikor 

Sınıf-II Tarama 

• Luminex Yöntemi ile Panel Reaktif Antikor 

Sınıf-I Tanımlama (Spesifik) 

• Luminex Yöntemi ile Panel Reaktif Antikor 

Sınıf-II Tanımlama (Spesifik) 

• Akım Sitometri Yöntemi ile Lenfosit Cross-

Match 

• Serolojik Yöntem ile  Lenfosit Cross-Match 

• HLA-B5   ( Moleküler düşük çözünürlükte, 

PCR- SSO)

• HLA-B27 ( Moleküler düşük çözünürlükte, 

PCR- SSO)

Yapılan testler uluslararası dış kalite kontrol 

sistemi NEQAS tarafından denetlenmekte 

olup, bu amaçla Doku Tipleme ve Panel 

Reaktif Antikor testleri NEQAS tarafından yurt 

dışından laboratuvarımıza  gönderilmekte-

dir.

oToİMMÜNİTE LABoRATUVARI: 
Otoimmünite Labotatuvarında otoimmün  

hastalıklar ve vaskülitik  tabloların belirlen-

mesinde kullanılan tüm otoantikorlar çalışıl-

maktadır. 

- Çalışılan otoantikorlar  aşağıda belirtilmiş-
tir;

• ANA (Anti-Nukleer Antikor) 

• AMA(Anti-Mitokondrial Antikor) 

• LKM (Liver Kidney Mikrozomal Antikor) 

• ASMA (Anti-Düz Kas Antikoru) 

• C-ANCA (PR3) (Anti-Nötrofil Sitoplazmik 
Antikor) 

• P-ANCA (MPO) (Anti-Nötrofil Sitoplazmik 
Antikor)

Otoantikor testleri Euroimmun firması 
tarafından dış kalite kontrolleri ile denet-
lenmektedir. Dış kalite kontrol testleri için 
kullanılacak örnekler kalite kontrol merkez-
leri tarafından belirlenerek yurt dışından 
gönderilmektedir.

İMMÜNFENoTİPLEME
LABoRATUVARI:
İmmünfenotiplendirme laboratuvarında 
başta hematolojik malignitelerin tiplendiril-
mesi olmak üzere doğuştan ve sonradan 
ortaya çıkan immün yetmezlik tablolarının  
değerlendirilmesi Akım Sİtometri  (Flow 
Cytometry)  yöntemi ile  yapılmaktadır. 
Çalışılan başlıca testler

• Lenfosit Alt Grupları

• Lösemi Paneli

• Lenfoma Paneli

• PNH Paneli

• Multiple Myeloma Paneli

• Trombosit Paneli

• BAL Analizi
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İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 10. Sok. No:45  
Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0 312 212 68 68 / 6700

21Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi acil 

servisimiz 2012 yılı sonunda yeni yerine 

taşınmıştır. Acil servisimizde dekontami-

nasyon odası, resusitasyon odası, triaj ala-

nı, travma odası, 3 tane hasta muayene 

odası ve gözlem odası bulunmaktadır. 

2009 yılında yürürlüğe giren “Acil Sağlık 

Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Tebliğ” 

uyarınca hastalara triaj uygulanmakta-

dır. Acil servise başvuran hastalar önce 

triaj alanında karşılanır, aciliyet durumları 

değerlendirilerek, kırmızı, sarı ve yeşil kod-

lardan oluşan triaj kodlarından birisi verilir. 

Kırmızı kod alan hastalar canlandırma 

odası veya monitörlü gözlem alanlarında 

bekletilmeksizin tetkik ve tedavi edilir. Sarı 

kod alan hastalar minör travma odası, 

muayene odası veya ayaktan hasta ba-

kım odalarında alınarak değerlendirilir. Ye-

şil kod alan hastalar ayaktan hızlı bakı bi-

riminde makul sürede değerlendirilir. Yeşil 

kod alan hastalar normalde polikliniklerde 

muayene olması gereken hastalardır.   

Hayatı tehdit etme potansiyeli olan du-

rumlarda hastaların derhal, bekletilmeden 

değerlendirilmeleri esastır. Ancak acil 

servisin kalabalık olduğu saatlerde, hasta-

ların muayene edilecekleri yatakların dolu 

olması ve personelin mevcut hastaların 

bakımını ancak sağlayabilmeleri nedeniy-

le hayatı tehdit edici yakınması olmayan 

hastalar için makul bir bekleme süresi ola-

bilir. Ayrıca acil serviste ilk bakımın sağlan-

masını takiben tetkik sonuçlarının görüle-

bilmesi, gerekiyorsa konsültasyon işleminin 

tamamlanması veya hastaneye yatışın 

sağlanabilmesi için hastaların acil serviste 

beklemeleri gerekebilmektedir. 
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Anestezi, kelime anlamı olarak “hissizlik, duyusuzluk” 
demektir. Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık 
alanı, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameli-
yat süresince hastanın ağrı duymamasını, konforunu 
ve yapılan girişime dayanıklılığını sağlamak üzere ge-
liştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamayı içerir.     Genel (da-
mardan veya soluk yolu ile ilaç verilip bilincin kaldırıl-
ması), bölgesel (vücudun  bir bölgesinin uyuşturulma-
sı) veya lokal (sadece cerrahi girişimin yapıldığı kısmın 
uyuşturulması) gibi  çeşitli anestezi yöntemleri vardır. 

Anestezi uzmanı, ameliyattan önce  hastanın duru-
munu  değerlendirir, gerekli hazırlıkları  yapar, hasta-
nın durumuna ve yapılacak girişime uygun anestezi 
yöntemini  birlikte kararlaştırır;  ameliyat süresince   
anestezik ilaçlar vermek yanında   yaşamsal organla-
rın    çalışmasını kontrol eder,  iyi bir şekilde çalışma-
ları ve zarar görmemeleri için  önlemler alır, gerekli 
tedavileri yapar, serum, kan ve diğer ilaçları verir; 
ameliyat sonunda da anestezik   ilaçların etkisinin 
kalkması, ameliyattan sonra  ağrı duyulmaması ve 
sağlıklı kalım  için gerekli bakım ve tedavileri  yapar.  

Anestezi uzmanları, yoğun bakım ve ağrı tedavi üni-
telerinde de çalışır,   ameliyathane dışında yapılan 
tanı ve tedavi girişimlerinde hastanın endişe, korku 
ve ağrısını giderir, bu işlemlerin güvenle yapılmasını 
sağlar.   

ANESTEZİYoLoJİ 
ve 
REANİMASYoN



Ağrı polikliniklerinin kurulma amacı, sebebi 

ne olursa olsun uygun ve yeterli tedavi ol-

malarına rağmen ağrıları devam eden ve 

sosyal yaşantıları etkilenen hastaların ağrı-

larının rahatlatılmasına yardımcı olmaktır. 

Hastaların ağrılarının azaltılması amacıyla 

ilaçlar veya girişimsel yöntemler kullanılabil-

mektedir.

Hastanemiz Ağrı Ünitelerinde kronik ağrısı 

olan hastalara uzman doktorlar tarafından 

tanı ve tedavi olanakları sunulmaktadır. 

Sıklıkla kronik süreçteki baş, boyun, bel, sırt, 

bacaklar, omuz-kol, ağrıları, kanser ağrıları, 

nedeni belirlenemeyen ağrılar, nöropatik 

ağrılar gibi ağrılar tedavi edilmektedir.

Gerekli durumlarda diğer tıbbi branşlardan 

istenen konsültasyonlarla hastaların değer-

lendirilmesi sağlanmakta ve tedavi yön-

lendirilmektedir. Girişimsel işlemler ame-

liyathane koşullarında ultrasonografi ya 

da skopi gibi çeşitli görüntüleme cihazları 

kullanılarak yapılmaktadır. İşlemler sırasında 

hasta güvenliğinin sağlanması için ya-

şamsal fonksiyonlar izlenmekte, hastaların 

rahatsızlık duymasının önlenmesi amacıyla 

sakinleştirici ve lokal anestezik ilaçlar uy-

gulanmaktadır. İşlemler sıklıkla günü birlik 

olarak gerçekleştirilmekte ve hastalar işlem 

sonrasında bir süre dinlendirilerek evlerine 

gönderilmektedir.

Ağrı (Algoloji) Polikliniği

İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 10. Sok. 

No:45 Bahçelievler Çankaya / ANKARA 

Tel: 0 312 2126868 / 1938
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BESLENME VE 
DİYET BÖLÜMÜ

Başkent Üniversitesi hastanelerinde Bes-

lenme ve Diyet Üniteleri klinik, poliklinik 

ve toplu beslenme sistemleri ana başlıkla-

rı altında, çalıştıkları alanlarda uzmanlaşmış 

ekibiyle pek çok hizmet vermektedir. Klinikle-

rimizde, yatan hastalarımızın beslenme du-

rumları sorgulanmakta, hastalıklarına 

özgü tıbbi beslenme tedavisi veril-

mektedir. Gerekli görülen durum-

larda taburcu olan hastalara diyet 

eğitimleri (diyabet, böbrek yetmezliği, 

kalp hastalıkları gibi) verilmektedir. Ayrıca 

ağızdan yeterince beslenemeyen kişiler, 

uygun beslenme destek tedavileri veya 

tamamen tüm besin gereksinimlerinin ağız 
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İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 10. Sok. 
No:45 Bahçelievler Çankaya/ ANKARA

Tel: 0312 212 29 12 /307

dışı yollardan (parenteral veya nazogartik, 

gastrostomi veya jejenostomi yöntemleri 

kullanılarak) verilmektedir. 

Polikliniklerimizde doktorlarımız tarafından 

diyetisyene gönderilmiş hastalarımıza 

şikâyetlerine uygun diyet programları, kişisel 

özelliklerine uygun olacak şekilde hazırlan-

maktadır. Bu kapsam da diyabet, obezite, 

böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, 

barsak hastalıkları, çocuk hasta, ek gıda, 

emzirme danışmanlığı, gebe ve emzikli 

takibi gibi alanlarda tıbbi beslenme tedavi-

si uygulamaktadır.

Diyaliz ünitelerimizde hastalarımızın kan 

bulgularına göre tıbbi beslenme tedavi-

lerinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi veril-

mektedir. Yetersiz besin alımı tespit edilen 

hastalarımız bilgilendirilmekte ve gerekirse 

beslenme destek tedavileri ile yaşam kali-

telerini artırmak amaçlanmaktadır.

Toplu beslenme sistemlerinde hastanede 

yatan hasta ve refakatçilerimize güvenli, 

temiz, taze ve kaliteli yemek hizmeti sunul-

maktadır. Hastalarımızın diyet tedavilerine 

uygun olacak şekilde hazırlanan güncel ve 

haftalık olarak değişen menülerimizle da-

ha hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşmaları 

amaçlanmaktadır.
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İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 10. Sok. 

No:45 Bahçelievler/ANKARA

Tel: 0 312 2126868 / 1366

BEYİN ve SİNİR CERRAHİSİ
Merkezi ve periferik sinir sisteminin cerrahi 
tedavi gerektiren hastalıklarla ilgilenir:  

• Beyin ve omurilik dokusu ve kanalının tü-
mörleri, 

• Beyin ve omuriliğin doğuştan olan geli-
şimsel anormalliklerinin onarım ve düzeltil-
mesi,

• Beyin ve omurilik dokusu ve kanalına olan 
travmalar ve bunların neden olduğu tüm 
mekanik ve nörolojik durumlar,

• Beyin ve omuriliğin cerrahi tedavi gerek-
tiren damar baloncuğu, anormal damar 
yumağı gibi damarsal hastalıkları,

• Omurganın fıtıklaşma, kayma ve kemik 
erimesine bağlı kırıkları gibi dejeneratif has-
talıklarının cerrahi tedavisi,

• Periferik sinir olarak isimlendirilen kol ve 
bacaklarımızdaki sinirlerin yaralanmaları ve 
bu sinirlerin basısına bağlı hastalıkların te-
davisi yapılmaktadır. 



ÇoCUK SAĞLIĞI 
ve HASTALIKLARI
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YENİDoĞAN: Başkent Üniversitesi Yenido-

ğan Ünitesi, erken ve zamanında doğan 

bebeklerin tüm hastalıklarında, teknolojik 

olarak gelişmiş bir ortamda, insan ve aile 

odaklı, gelişimsel bakım veren, tanı ve te-

davi sağlayan bir başvuru merkezidir. 

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde kritik 

hastalığı olan yenidoğan bebeklerin tanı 

ve tedavisinde özel eğitim görmüş he-

kimler ve hemşireler birlikte çalışmaktadır. 

Gebelik süresince ve doğum sırasında ise 

bebeklerimiz perinatoloji ekibi ile beraber 

değerlendirilmektedir. Taburcu olduktan 

sonra ise bebeklerimizin büyüme, beslen-

me ve gelişim izlemi yenidoğan poliklinikle-

rimizde yapılmaktadır. 

ÇoCUK KARDİYoLoJİ: Başkent Üniver-

sitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü Türkiye’nin 

her yerinden sevk edilen kalp hastalarının 

başvurduğu bir merkezdir. Bölümümüzde 

doğumsal ve edinsel kalp hastalığı, ritim 

sorunları olan bebek ve çocuklar tetkik ve 
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tedavi edilmektedir. Ayrıntılı ekokardiyogra-
fi, tanısal ve girişimsel kalp kateterizasyonu, 
yoğun bakım tedavileri yapılabilmekte, 
kalp nakli gerektiren ağır kalp yetmezlikli 
hastalar kalp nakli için hazırlanabilmektedir. 
Bebekler ve çocuklar kalp ameliyatı öncesi 
ve sonrasında Çocuk Kardiyoloji doktorları 
tarafından Yoğun Bakım Ünitesinde ve ser-
viste izlenmektedir.  Erişkin yaşa gelmiş do-
ğumsal kalp hastalığı olan kişiler bu konu 
ile ilgili erişkin Kardiyoloji doktorları ile birlikte 
izlenmektedir. Hastanemizde yenidoğan 
bebeklere ve çocuklara dünyada uygu-
lanabilen tüm girişimsel kardiyak tedavi 
yöntemleri uygulanabilmektedir. Doğumsal 
kalp hastalıklarının bebek doğmadan ön-
ce gebelik sırasında tanı almasını sağlayan 
Fötal Ekokardiyografi deneyimli Çocuk 
Kardiyologları tarafından yapılmakta ve 
bebeklerin doğum sonrası izlemini ve teda-
visini yönlendirmektedir. 

ÇoCUK HEMAToLoJİ: Çocuk Hema-
toloji  Bölümü’müzde; 0-18 yaş arasında 
kan hastalıkları olan olan hastaların mua-
yene, tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.

Bölümümüzde tanısı konulan ve teda-
visi uygula-
nan hastalık-
lar şunlardır:

Yenidoğan 

anemileri, 

demir 

eksikiği anemisi, megaloblastik anemiler, 
edinsel/kongenital aplastik anemi, Dia-
mond-Blackfan anemisi, geçici eritroblas-
topeni, kongenital diseritropoietik anemi, 
sideroblastik anemi, miyelodisplastik send-
rom, paroksismal nokturnal hemoglobinüri, 
hemolitik anemiler (eritrosit membran bo-
zuklukları, eritrosit enzim eksiklikleri, hemog-
lobin bozuklukları -kongenital eritropoietik 
porfiri, hemoglobinopatiler, alfa ve beta 
talasemiler-), polisitemiler, lökosit hastalıkları 
(lökositoz, lökopeni, edinsel/kongenital nöt-
ropeni), diğer sistem hastalıkları ve send-
romlar ile birlikte olan hematolojik anor-
mallikler, trombosit bozuklukları (sayısal ve 
fonksiyonel anormallikleri), kanama veya 
kan pıhtılaşma eğiliminin arttığı durumlar, 
lenf bezlerinin ve/veya dalağın büyümesi 
ile seyreden durumlar, miyelodisplastik 
sendromlar, lösemiler. 

Polikliniğimizde ayaktan ve yatan hasta hiz-
meti verilmektedir. 

ÇoCUK GASTRoENTERoLoJİ: Çocuk 
Gastroenteroloji Bölümü 0-18 yaş grubun-
daki hastaların sindirim sistemi ve karaciğer 
hastalıklarının tanı ve tedavisinden sorum-
ludur.

Hastanemizde 3 kilogram üzeri bebek ve 
çocukların üst GIS endoskopi, kolonokso-
pi ve reflü çalışmaları yapılabilmektedir. 
Çölyak hastalığı, inflamatuvar barsak has-
talığı, gastrit, ülser gibi hastalıkların tanı ve 
tedavisi yanısıra, otoimmun hepatit, safra 
yolu atrezisi, yenidoğan dönemi ve sonrası 
kronik karaciğer hastalıklarının ilaçlarla veya 
karaciğer nakli ile tedavisine karar verilir. 
Hastalar karaciğer nakline hazırlanır. Ka-
raciğer nakli sonrası düzenli takipleri yapılır 
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ve gelişebilecek sorunlara uygun tedavi 
yaklaşımları ile müdahale edilir. Ayrıca has-
tanemizde büyüme geriliği olan çocukların 
beslenme tedavisi düzenlenmektedir.  

ÇoCUK NEFRoLoJİ VE RoMAToLoJİ: 
Çocuklarda oldukça sık rastlanan ve ge-
nellikle altta yatan bir böbrek hastalığına 
işaret eden idrar yolu enfeksiyonlarının, 
böbrek ve üriner sistem taşlarının tanı, 
tedavi ve izlemi yapılmaktadır. Ayrıca he-
matüri (idrarda kan görülmesi), proteinüri, 
nefrotik sendrom, glomerulonefritler, renal 
tübüler asidozlar, akut ve kronik böbrek yet-
mezlikleri de izlenmekte, tanı ve tedavileri 
yapılmaktadır. 

Çocuklarda her yaş grubunda periton 
diyalizi ve hemodiyaliz tedavileri uygulan-
maktadır. Ancak bilindiği üzere diyaliz te-
davisi geçici bir tedavi yöntemidir. Bu ne-
denle böbrek yetmezliğinin kesin ve kalıcı 
tedavisi olan böbrek nakli, en iyi şartlarda 
ve uzman ekipler tarafından merkezimizde 
yapılmakta nakil hastalarının düzenli takip 
ve tedavisi bölümümüzde yürütülmektedir. 
Gelişebilecek sorunlar takip edilerek gerekli 
yaklaşımlar uygulanmaktadır.

Çocuklarda sanıldığının aksine oldukça sık 
görülen hipertansiyonun da ayrıntılı olarak 
incelemesi yapılmakta, hastalar 24 saatlik 
ayaktan kan basıncı monitorizasyonu yapı-
larak değerlendirilmekte, etiyolojisi araştırıl-
makta ve tedavisi planlanmaktadır. 

Ülkemizde oldukça sık rastlanan bir hasta-

lık olan ve altını ıslatma ve idrar kaçırma 
yakınmaları ile kendini gösteren, Enürezis 
nokturna’sı olan çocuklar da ayrıntılı olarak 
incelenmekte, aileler ve hasta bilgilendiri-
lerek çocukların destek ve tedavisi sağlan-
maktadır. 

Bölümümüzde çocukluk çağı romatizmal 
hastalıklarının tanı, tedavi ve izlemi de ya-
pılmaktadır. Özellikle ülkemizde oldukça 
sık görülen Ailevi Akdeniz Ateşi’nin genetik 
tanısı yapılmakta ve tedavisi etkin bir şe-
kilde planlanarak, hastalar izlenmektedir. 
Henoch-Schonlein purpurası, vaskülitler, 
sistemik lupus eritamatozis, juvenil romato-
id artrit, dermatomiyozit, skleroderma gibi 
tanı ve tedavisi oldukça güç olan romato-
lojik hastalıkların da izlemi alanında profes-
yonelleşmiş olan doktorlarımız tarafından 
yapılmaktadır.

ÇoCUK oNKoLoJİSİ: Hastanemizde 
çocukluk çağı kanserlerinin tanı ve tedavisi; 
hastalarda film, ultrasonografi gibi teşhis 
yöntemlerini kullanan radyoloji, mikroskopik 
teşhisi koyacak patoloji, hastaya gerekli 
kanser ameliyatlarını yapacak çok çeşitli 
cerrahi bölümleri, ışın (şua) tedavisi verecek 
radyasyon onkolojisi, ilaç tedavisini verecek 
çocuk onkolojisi gibi çok sayıda uzmanın 
yer aldığı “çok uzmanlı ekip çalışması” ile 
yürütülmektedir. Hastaların teşhis ve tedavi 
aşaması, “pediatrik tümörler konseyi” adı 
verilen toplantılarda tartışılmaktadır.

Kanserin teşhis aşamasında artan oranda 
geçmişte ameliyatla alınan parçalar yeri-
ne iğnelerle alınan parçalar kullanılmakta-
dır. Bunun için gelişmiş girişimsel radyoloji 
hizmetlerine ihtiyaç vardır. Merkezimizin 
gelişmiş bir transplantasyon merkezi olması 



30 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

nedeni ile ileri düzeyde gelişmiş bu hizmet-
ler kanserlerin tanımlanmasında da kullanıl-
maktadır. 

Çocukluk Çağı Hemanjiomlarında (gül le-
keleri), tıp literatürüne yenilikler eklemiş ça-
lışmalarla güncel tedavi uygulamalarında 
bulunulmaktadır. 

ÇoCUK NÖRoLoJİ: Polikliniğimizde; 
çocukluk çağı beyin hastalıklarının tanı, 
tedavi ve takibi yapılmaktadır. Bölümü-
müzün ilgi alanına giren konular arasında, 
epilepsi (Sara) hastalıkları, bayılmalar, katıl-
ma nöbetleri, baş ağırları, zihinsel gerilikler, 
gelişimsel bozukluklar, kas hastalıkları ve 
serebral palsi (CP) sayılabilir.

Sara hastalığı kesin tanısı konulması ve 
takibi her zaman kolay olmamaktadır ve 
bunun için gerekli olan uyku aktivasyonlu 
video EEG monitorizasyonu hastanemizde 
yapılabilmektedir. 

Gelişim geriliği olan hastaların ayrıntılı gelişim 
testleri ve ileri radyolojik görüntülemeleri (Be-
yin MRG, MRG spect) hastanemizde yapıla-
bilmektedir.

ÇoCUK ALLERJİ: Polikliniğimizde çocuk-
larda bronşiyal astım (allerjik ve allerjik ol-
mayan), allerjik rinit (allerjik nezle) ve besin 
allerjisi başta olmak üzere tüm allerjik has-
talıkların tanı ve tedavisine yönelik hizmet 
verilmektedir. 

Hastanın herhangi bir allerjene duyarlı olup 
olmadığının tayini için deri testleri ile kanda 
allerji saptama yöntemleri (total IgE ve spesi-
fik IgE) bölümümüzde yapılmaktadır. 

Ayrıca spirometri ile solunum fonksiyon test-
leri de bölümümüzde yapılmaktadır.

ÇoCUK ENDoKRİNoLoJİ: Çocuk 

Endokrinoloji bölümünde; çocukluk çağı 
şeker hastalıkları (diyabet), troid hastalıkları, 
böbrek üstübezi hastalıkları, hipofiz bezi 
fonksiyon bozukluğu tedavileri alanında  
uzman hekimler tarafından yürütülmekte-
dir. Çocuk Endokrinoloji alanında önemli 
bir referans merkezi olan Başkent Üniver-
sitesi Hastanesinde;  büyüme-gelişme 
gerilikleri, aşırı tüylenme, adet düzensizliği, 
kalsiyum, D vitamini ve paratroid hormon 
bozuklukları, osteoporoz, kan şekeri dü-
şüklüğü ile giden hastalıklar ve obesite 
(şişmanlık) tanı ve tedavisi yapılan has-
talıklar arasındadır.

ÇoCUK CERRAHİSİ: Çocuk Cer-
rahisi, yenidoğan bebeklerin 
anne karnında oluşan do-
ğumsal sorunlarıyla ilgi-
lenir. Bebek, çocuk ve 
ergenlerin akciğer, 
karın içi organlar, 
idrar yolları, cinsel 
bölge, tiroit ve baş-
boyun ile ilgili has-
talıkları, kanserlerini 
tedavi eder. Trav-
ma, yabancı cisim 
yutma / aspirasyonu 
(akciğere kaçırma), ya-
kıcı (korosiv) sıvı içimi gibi 
acil durumlar ile ilgilenip; 
muayene, tetkik ve 
girişimler sonrası tanıyı 
koyarak ilaç veya cer-
rahi olarak tedaviyi 
düzenler ve yönetir. 

Çocuk Cerrahisi, 
acil başvuruya 
yol açan karın 
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ağrısı, kusma bulgularının altında yatan 
hastalıkların tanısını koyar. Ameliyat gerekti-
ren bir sorun ise cerrahisi ile acilen ilgilenir. 
Üreme organlarında torsiyon (kan akımının 
bozulması), yabancı cisim aspirasyonu 
(akciğere kaçırılması), bağırsak düğümlen-
mesi, sıkışmış fıtık, hayatı tehdit eden organ 
yaralanmaları gibi durumlarda acil cerrahi 
girişim yapılmaktadır. Kabızlık şikayetinin 
altında yatan nedeni araştırıp tanı koy-
mak ve tedaviyi yönlendirmek de Çocuk 
Cerrahisi’nin ilgi alanıdır. Sık görülen kasık 
fıtığı, yerine inmemiş testis, hidrosel (testis 
çevresindeki su kesesi) tanılarının konması, 
cerrahi gerekliliği ve zamanlaması da Ço-
cuk Cerrahları tarafından düzenlenir. Kasık 
fıtıkları tanı alır almaz, en kısa zamanda 
ameliyat edilirken, inmemiş testis hastaları 
10–12 aylık olana kadar, hidrosel 2 yaşına 
kadar, göbek fıtıkları 4 yaşına kadar izlene-
bilir. Sünnet sıklıkla Çocuk Cerrahları tarafın-
dan yapılmaktadır. 

ÇoCUK PSİKİYATRİ: Çocuk Psikiyatrisi 
Hastalıkları ve İlgilendiği Konular;

• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

• Otistik Bozukluklar

• Zeka Gerilikleri

• Duygudurum Bozuklukları

• Anksiyete Bozuklukları

• Obsesif Kompulsif Bozukluk

• Tik Bozuklukları

• Dışa Atım Bozuklukları (İdrar ve kaka kaçır-
ma)

• Özgül Öğrenme Güçlükleri

• Konuşma Bozuklukları

• Bebeklik dönemi ruhsal sorunlar (Regü-
lasyon bozuklukları, uyku ve iştah sorunları, 
tuvalet eğitimi)

• Yeme bozuklukları (Anoreksiya nervosa, 
Blumia Nervosa)

• Ergenlik dönemi sorunları

• Yıkıcı davranım bozuklukları

• İntihar girişimi

• Madde bağımlılığı
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DERİ VE ZÜHREVİ 
HASTALIKLARI
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Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 
sunulan hizmetler:
Saç ve saçlı deri hastalıklarının tanı ve te-
davisi
• Saçlı deri biyopsisi
• Saçlı deri dermatoskopisi (yüzeyel deri 
mikroskopisi)
• Bilgisayarlı ortamda saç analizi (trichos-
can)
• Difensipron immünoterapisi: Alopesi are-
ata hastalığının (bölgesel veya tam saç 
dökülmesi) tedavisi için saçlı deriye ilaç sü-
rülmesi
• Saç dökülmelerinin tedavisinde saçlı deri 
içine kortizon enjeksiyonu
Aşırı terlemenin tanı ve tedavisi
• İyot-nişasta testi, teri kağıda emdirip tar-
tarak terleme şiddetinin saptanması
• İyontoforez: Avuç içi ve ayak tabanındaki 
aşırı terleme tedavisinde küçük su banyosu 
içinde hafif elektrik akımı uygulanması
• Botoks: Koltuk altı ve avuç içi aşırı terle-
melerinin tedavisinde botulinum toksin en-
jeksiyonu 
Ben ve pigmente (kahverengi-siyah) lez-
yonlar ile deri kanserlerinin tanı, takip ve 
tedavisi 
• Dermatoskopik muayene (yüzeyel deri 
mikroskopisi): Benler ve diğer kahverengi-
siyah lezyonların özel bir aletle büyütülerek 
detaylı incelenmesi
• Dijital (bilgisayarlı) dermatoskopi: Benler 
ve diğer kahverengi-siyah  lezyonları özel 
bilgisayarlı bir aletle ayrıntılı olarak incele-
me, fotoğraf çekerek takibe alma, tüm vü-
cut ben haritasının çıkarılması 
Kriyoterapi (kar tedavisi)
• Siğil, et beni, güneş lekeleri gibi iyi huylu 
deri hastalıkları, kanser öncüsü hastalıklar 
ve bazı deri kanserlerinin dondurucu sprey 
sıkılarak tedavisi 

Elektrocerrahi (elektrokoter) 
• Siğil, et beni, kılcal damar genişlemeleri 
gibi iyi huylu deri hastalıkları, kanser öncüsü 
hastalıklar ve bazı deri kanserlerinin elektrik-
le yakılarak tedavisi
Fototerapi / Dar bant UVB/ PUVA (ultraviyo-
le-güneş ışığı tedavisi)
• Psöriyazis (sedef hastalığı), vitiligo (ala 
hastalığı), kronik böbrek yetmezliğine bağlı 
yaygın vücut kaşıntıları ve deri lenfomaları 
gibi pek çok deri hastalığının ultraviyole ışığı 
kullanılarak tedavisi
Alerji testleri
• Deri yama testi: Deriyle temas sonucu 
oluşan alerjik ekzemaya neden olan aler-
jen maddelerin saptanması 
• Otolog serum testi: Nedeni bilinmeyen 
kronik ürtiker (kurdeşen) tanısı için
Tzanck yayma 
• Her çeşit deri lezyonundan alınan sürün-
tü örneğinin mikroskop altında özel boyalar 
kullanılarak incelenmesi 
Yüzde Demodeks follikülorum parazitinin 
sayılarak incelenmesi
• Yüz derisinde fazla miktarda çoğalarak kı-
zarıklıklar ve kabarıklıklara yol açabilen pa-
razitin sayısının belirlenmesi
Kozmetik Dermatoloji
• Akne izleri ve kırışıklık tedavisinde (yüz, el-
ler, dekolte bölgesi için) kimyasal soyma 
(peeling) işlemi 
• Kırışıklık tedavisinde dolgu maddelerinin 
(hiyaluronik asit) enjeksiyonu
Kırışıklık tedavisinde botulinum toksin (bo-
toks) enjeksiyonu
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AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 

Polikiliğinimizde teşhis, rutin diş çekimi ve 

basit cerrahi uygulamalar gerçekleştirilir. 

Ameliyathanelerimizde gömülü diş çekim-

leri, proteze hazırlık cerrahileri, implant, ileri 

implant cerrahileri, kemik ve dişeti greftleri 

(yama) gibi daha geniş kapsamlı cerrahi 

uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Genel anestezi altında hastanemizde ise 

diş-çene kırıkları, çene eklemi cerrahileri ve 

az ya da çok gelişmiş çenelerin cerrahi te-

davileri gibi komplike işlemler yapılmaktadır.

RESToRATİF DİŞ TEDAVİSİ VE ENDoDoNTİ

Endodonti Kliniği’nde, erişkin hastalarda 

mevcut olan ve çürük, travma, periodontal 

harabiyet gibi nedenlerle meydana gelen 

iltihabi pulpal ve periradiküler hastalıkların te-

davisi bölümümüzde mevcut olan modern 

teknik ve cihazlarla başarıyla gerçekleştiril-

mektedir. Çeşitli nedenlerle renk değiştirmiş 

olan dişlerin beyazlatma işlemleri de Bilim 

Dalımızın ilgilendiği bir diğer konudur.

Restoratif Diş Tedavisi Kliniği’nde hastaların 

kayıp diş dokularının hem fonksiyonel hem 

DİŞ HEKİMLİĞİ
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estetik açıdan geri kazanmalarına yönelik 

çeşitli tedaviler uygulanmaktadır; bölümü-

müzde çürük, kırık v.b. nedenlerle oluşan 

madde kayıplarının tedavisinin yanı sıra, ön 

bölgedeki dişlere yönelik estetik ve kozmetik 

uygulamalar yapılmaktadır. Kliniğimizde ön 

ve arka dişler için diş renginde (kompozit) ve 

arka dişler için metal içerikli (amalgam) dol-

gular uygulanmaktadır. Estetik kompozit dol-

gular, ön veya arka dişlerde; çürüğe bağlı, 

aşınmalara bağlı veya başka bir sebepten 

ötürü dişin doğal yapısında meydana gelen 

kayıpları, estetik ve fonksiyonel olarak kapat-

mak için, tek seansta klinikte uyguladığımız 

kompozit esaslı estetik restorasyon sistemidir. 

Bu sistemde dişin doğal yapısı, kompozit 

esaslı dolgu materyali ile bonding dediğimiz 

kimyasal ajanlarla birleştirilir ve kimyasal bir 

birleşme sağlanır. Estetik kompozit dolgular; 

çürümüş veya aşınmış dişlerde, kaybolan 

diş dokusunu tamamlamak üzere aynı se-

ansta yapılan restorasyonlardır. Kliniğimizde 
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arka dişlere de estetik kompozit dolgular 

yapılmaktadır. Ayrıca kompozit laminalar, 

adeziv köprüler, indirekt inley ve onleyler, 

restorasyon tamiri, diş beyazlatma uygula-

maları, diş hassasiyeti tedavisi ve koruyucu 

tedaviler de uygulanmaktadır.  

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYoLoJİSİ

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 

oral ve maksillofasiyal doku ve organların 

sistematik olarak incelendiği, bu yapılara 

ait tüm fizyolojik ve patolojik değişikliklerin 

klinik ve radyografik olarak yorumlandığı ve 

yapılacak tedavilerin planlandığı akademik 

bir birimdir.

oRToDoNTİ

Ortodonti; diş çapraşıklığı, çene ilişkilerindeki 

uyumsuzluk veya her ikisinin sonucu olarak 

ortaya çıkan kapanış bozukluklarının tedavisi 

ile ilgilenen diş hekimliği uzmanlık dalıdır. 

Ortodontik tedavi ile sadece dişler düzel-

tilebilir veya büyüme döneminde olan ve 

çene ilişkileri bozuk olan bireylerde çenelere 

müdahale edilebilir. 

Ortodontik tedavi sadece estetik sebep-

lerden dolayı yapılabilir, fakat tedavi sıra-

sında hastaya fonksiyonel olarak düzgün 

bir kapanış (okluzyon) sağlanmazsa tedavi 

tamamlanmış sayılmaz. Bu nedenle teda-

vi hedeflerimiz hem estetik ve fonksiyonel 
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olarak dişleri ve çeneleri düzeltmektir. Ayrıca 

dudak-damak yarıklı veya şiddetli iskeletsel 

çene bozukluğu olan olgularda kombine 

ortodontik-cerrahi tedaviler kliniğimizde rutin 

olarak uygulanmaktadır

PEDoDoNTİ (ÇoCUK DİŞ HEKİMLİĞİ)

Çocuk ve adölesan hastalarda ağız ve diş 

sağlığı ile ilgilenen anabilim dalıdır. Koruyu-

cu diş hekimliği uygulamaları, dental yara-

lanma ve diş eksikliklerinin tedavilerinin yanı 

sıra bölümümüzde özellikle engelli bireyler 

olmak üzere koopere olamayan hastaları-

mız için genel anestezi ve sedasyon ile den-

tal tedavi hizmeti sunulmaktadır. Geleceğin 

yetişkinlerinde oluşabilecek dental sorunların 

önüne geçilmesinde önemli rol alan ana-

bilim dalımız özellikle erken çocukluk çağı 

çürüklerinin oluşumunun engellenmesi ko-

nusunda çalışmalar yapmaktadır.

PERİoDoNToLoJİ

Periodontoloji; diş ve implantları destekleyen 

sert ve yumuşak dokuların hastalıklarının 

teşhis  tedavisi ile ve ağız ve diş sağlığının 

korunması ve idamesi için hastalara gerekli 

eğitimi veren anabilim dalıdır. 

Kliniğimizde rutin tedavilerin uygulandığı 

toplam 8 ünite bulunmaktadır. Bunlardan 2 

tanesi ayrı bir bölmede yer almakta ve ge-

rektiğinde bulaşıcı hastalıkları olan bireylerin 

tedavisi için ayrılmaktadır. 

Rezektif ve rekonstrüktif periodontal cerra-

hi, periodontal plastik cerrahi ve kemik içi 

implant uygulamaları ameliyathanemiz de 

gerçekleştirilmektedir.

PRoTETİK DİŞ TEDAVİSİ

En son teknolojik yöntemler kullanılarak diş 

eksikliklerinin tedavisi, kron, köprü uygula-

malarının yanısıra, implant üst yapı uygu-

lamaları ile beraber çene yüz protezleri de 

uygulanmaktadır.



İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 5. Sok. 

No: 48 Bahçelievler Çankaya/ ANKARA

Tel: 0 312 212 29 12 / 307

Endokrinoloji ve Metabolizma hastalık-

larının pek çoğu ayaktan tetkik, tedavi 

ve izlem gerektirmektedir. Bu amaca 

yönelik olarak düzenlenmiş bulunan po-

likliniklerimiz Genel Endokrinoloji, Tiroid, 

Diyabet, Obezite, Lipid Metabolizması, 

Hipertansiyon, Hipofiz, Adrenal, Meta-

bolik Kemik Hastalıkları ve Osteoporoz 

polikliniklerinden oluşmaktadır.

ENDoKRİNoLoJİ ve

METABoLİZMA 
HASTALIKLARI
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ENFEKSİYoN 
HASTALIKLARI

İletişim Bilgileri 

6. Cad. No: 70/03  

Bahçelievler Çankaya / ANKARA

     Tel: 0312 212 68 68 /13 15

Klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalık-

larının uzmanlık alanının gereği olarak rutin 

mikrobiyolojik laboratuvar çalışmaları ve 

enfeksiyon hastalarının tanı ve tedavisi bö-

lüm tarafından yapılmaktadır. 

Ateş ve/veya diğer yakınmalarla (ishal, sarı-

lık, döküntü, idrar yaparken yanma, boğaz 

ağrısı, öksürük, balgam çıkarma, eklem 

ağrısı vb) başvuran hastaların poliklinik ve 

hastane bazında takip edildiği bölümü-

müzde ayrıca diğer bölümlerde yatan 

hastalara konsültan hekim olarak hizmet 

verilmektedir. Poliklinikte rutin hasta mu-

ayenesi dışında yetişkin aşılaması, organ 

nakli öncesi enfeksiyon taraması, hepatit 

ve yurt dışı seyahat öncesi enfeksiyonlar-

dan korunma danışmanlığı verilmektedir. 

Aynı zamanda yoğun bakım ünitelerinde 

ve servislerde yatan hastalarda görülen 

enfeksiyonların takip ve tedavisi bölümü-

müzce yapılmaktadır. Bölüm çalışmalarının 

amacı; enfeksiyonu olan erişkin hastalara 

çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla 

erken tanı koyarak etkin bir tedavi sağla-

mak, hepatit, AIDS, cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar vb gibi enfeksiyonların önlenmesi 

için başvuranlara gerekli bilgi ve aşı gibi 

koruyucu işlemleri gerçekleştirmektir. Has-

tane ortamında yatan hastalarda gelişen 

enfeksiyon riskini en aza indirmektir.



FİZİK TEDAVİ ve
REHABİLİTASYoN

İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok.

 No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

    Tel:  0312 212 29 12 /312

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, temel olarak ha-

reket sistemi hastalıklarının tanı, konservatif te-

davi ve rehabilitasyonuyla uğraşan, ayrıca tüm 

diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş 

hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik ye-

tersizliği olan kişilerin, mevcut kapasitelerini en 

üst düzeye çıkarmak, bağımlılıklarını azaltmak 

ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla ya-

taklı ve yataksız kurumlarda rehabilitasyon uy-

gulayan tıp dalıdır. Bu kapsamda; her yaştan 

hastada, fiziksel tıp modaliteleri, medikal ve 

manupülatif tedavileri kullanarak ağrı, fonksi-

yon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma ve ba-

ğımlılığa yol açan tüm romatizmal, nörolojik, 

ortopedik, kardiyopulmoner ve algolojik has-

talıkların primer ya da tamamlayıcı tedavisi ile 

uğraşır.
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İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. No:48 

Bahçelievler Çankaya / ANKARA

   Tel: 0312 212 29 12/ 309

Gastroenteroloji Bölümü; yemek borusu, 

mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, 

pankreas, safra kesesi safra yolları gibi sindi-

rim organlarının hastalıkları ile ilgilenir. Bölü-

mümüzde reflü, mide iltihabı (gastrit), mide 

ve bağırsak ülserleri, bulaşıcı sarılık (hepatit 

B ve C) iltihabi bağırsak hastalıkları (Ülseratif 

kolit ve Crohn hastalığı) başta olmak üzere 

özel uzmanlık gerektiren sindirim sistemi 

hastalıklarının teşhis, tedavi ve takipleri ya-

pılır. 

Bu amaçla endoskopik olarak mide ve 

barsak muayenesi (üst endoskopi ve ko-

lonoskopi) ya-

pılmaktadır. Üst 

gastrointestinal 

endoskopi işlemi 

‘‘Japon Gastro-

enteroloji Kanser 

Tarama Cemiyeti 

(TJSGCS)’’ stan-

dartlarına uygun 

olarak yapılır. 

Gerekli durumlar-

da incelenecek 

mide yüzeyine 

en uygun koşulların sağlanması amacıyla 

işlem öncesi özel bir solüsyon içirilerek işlem 

kalitesinde optimuma ulaşılırken, görüntü 

kayıtları lezyon izlem olanağı sağlamaktadır. 

Mide kanseri ve buna zemin hazırlayan 

kimi hastalıkların araştırılmasına yönelik 

kan tetkikleri yapılmakta, endoskopik takip 

gerektiren riskli hastalar önceden tespit 

edilmektedir. Endoskopik işlemler sırasında 

özel doku boyama yöntemleri kullanılarak 

şüpheli alanlar belirlenebilmektedir. Erken 

evre kanser vakaları bazı özel endoskopik 

yöntemlerle tedavi edilebilmektedir (Argon 

plazma koagülasyon, mukozektomi).  

Kolonoskopi işlemi ile kalın bağırsakların 

incelenmesi, polip-şüpheli oluşumların ge-

rektiğinde özel yöntemlerle çıkarılması ile 

hastanın tanı ve tedavisi sağlanmaktadır. 

Safra taşı başta olmak üzere safra yollarının 

hastalıkları ve pankreas hastalıklarının (pank-

reas iltihabı ve pankreas kanseri gibi) teşhis 

ve tedavisi için ERCP işlemi gibi endoskopik 

yöntemler uygulanmaktadır. 

Tüm endoskopik işlemlerde hastanın azami 

konforu sedasyon verilerek, işlemi hissetme-

den uyur vaziyette olması ile sağlanmaktadır.
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GENEL CERRAHİ 

İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok.

 No:48  Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 29 12/ 308

Kliniğimizde, güncel bilimsel bilgiler ışığın-

da teknolojik olanaklar kullanılarak tanı 

ve tedavi uygulanmaktadır. Her hastanın 

kendine özgü tıbbi ve sosyal özellikleri göz 

önünde bulundurularak tedavi seçenekleri 

belirlenmekte ve hasta ile birlikte karar veri-

len seçenek uygulanmaktadır. 

Kliniğimizde tedavisi yapılan başlıca has-

talıklar;

• Karaciğer hastalıkları (İyi ve kötü huylu 

tümörlerinin tedavisi)

• Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları

• Pankreas hastalıkları

• Kalın barsak (kolon ve rektum) hastalıkları

• Anüs hastalıkları (Hemoroidal hastalık, Anal 

fissür, Anal fistül, Rektosel, dışkı kaçırma)

• Appendiks hastalıkları

• Gastrointestinal sistem hastalıkları (Mide 

ve ince barsaklar)

• Meme hastalıkları

• Endokrin sistem hastalıkları (tiroid, parati-

roid, böbrek üstü bezi hastalıkları)

• Fıtıklar (Kasık, göbek, ameliyat kesi yeri 

fıtıkları, …vb.)

Kliniğimizde uygulanan cerrahi yöntemler 

içinde minimal invaziv cerrahi uygulama-

lar geniş yer bulmaktadır. Minimal invaziv 

cerrahi uygulamalar; laparoskopi (safra 

kesesi ve safra yolları hastalıkları, pankreas 

hastalıkları, kalın barsak (kolon ve rektum) 

hastalıkları, appendiks hastalıkları, mide ve 

barsak hastalıkları, böbrek üstü bezi, fıtıklar), 

tek port laparoskopi (SILS), minimal invaziv 

endokrin cerrahi (tiroid, paratiroid hastalık-

ları) işlemlerini kapsamaktadır. Bu yöntem-

lerin, etkin tedavi ile birlikte ameliyat sonrası 

daha az ağrı, daha az hastaneden yatış 

süresi ve daha az ameliyat izi gibi üstünlük-

leri mevcuttur.  

Bölgesel olarak ilerlemiş cerrahi olarak 

çıkarılması mümkün olmayan kanserlerin 

olduğu yerde yok edilmesi (nano knife/

elektroporasyon) işlemi de kliniğimizde ger-

çekleştirilmektedir. 

Kliniğimiz bünyesinde  yüksek tecrübeye 

sahip Organ Nakli (Karaciğer ve Böbrek) ve 

Yanık Ünitesini de bulundurmaktadır.
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Tıbbi Genetik; tıbbın kalıtsal hastalıklarının 

tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen uzmanlık 

alanıdır. Genetik hastalıkların preimplantas-

yon, prenatal ve/ veya postnatal tanısına 

klinik inceleme ve laboratuar testleri ile ola-

nak sağlamak ve aile ağacı analizleri ile 

riskli kişileri belirleyerek aileleri aydınlatmak 

birincil uygulama alanıdır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ge-

netik Anabilim Dalı Genetik Hastalıklar Tanı 

Merkezimizde, Üniversitemiz Ankara hasta-

nesi bünyesinde Sitogenetik, Moleküler Sito-

genetik (FISH, aCGH) ve moleküler genetik 

alanında güncel teknolojiler kullanılarak 

genetik hastalıkların tanı, tarama ve danış-

manlığı ile ilgili sağlık hizmeti verilmektedir. 

1997 yılından beri çalışmalarına devam 

eden Merkezimiz, 10 Haziran 1998 tarihli ve 

23368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-

rak yürürlüğe giren “Genetik Hastalıklar Tanı 

Merkezleri Yönetmeliği”ne uygun olarak 

2003 yılında ruhsat almış olup, SİTOGENETİK 

ve MOLEKÜLER GENETİK alanlarında ruhsatlı 

genetik tanı hizmeti vermektedir.

GENETİK HASTALIKLAR

İletişim Bilgileri 

Kubilay Sok. No:36 Maltepe / ANKARA

Tel: 0 312 232 44 00 / 302



Akciğerlerimiz tüm vücudumuzun oksijen-
lenmesini sağlayan yaşamsal önemi olan 
organlarımızdır. Akciğer hastalıkları genelde 
hava ileti yollarında ya da gaz alışverişinin 
yapıldığı keseciklerin bulunduğu bölgede 
gelişebilir. Bu hastalıklara bağlı en sık yakın-
malar nefes darlığı, öksürük, balgam, hırıltılı 
solunum ve kanlı balgamdır. Bu yakınma-
ların herhangi birinin varlığında doktora 
başvurulmalı ve akciğerler detaylı olarak 
incelenmelidir.  

Bölümümüzde ayaktan ve yatan hasta 
hizmeti vermektedir. Özellikle nefes darlığı 
ile gelen hastaların havayolu fonksiyon-
larının detaylı olarak incelendiği Solunum 
Fonksiyon Testi Laboratuarı dünya standart-
larında, tüm tetkiklerin yapılabildiği bir ünite 
olup, istirahat ve egzersizde hastaların solu-
num fonksiyonları değerlendirilebilmektedir. 

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH), 

astım, bronşit gibi havayolu hastalıkları ve 

akciğerde gaz alışverişinin bozulması ile 

giden hastalıkların tanısı bu laboratuarda 

yapılacak ölçümlerle konabilmekte ve 

hastaların tedavi yanıtları takip edilebilmek-

tedir.

Özellikle akciğer kanseri tanısında ve hava 

yollarından, akciğer keselerinden örnek 

almak amacıyla endoskopik yöntemle 

fiberoptik bronkoskopi bölümümüzde uygu-

lanan girişimsel bir işlemdir. Hava yolu, ak-

ciğer dokusu ve lenf nodlarından  fiberoptik 

bronkoskopi ile örneklemeler ile tanı ve te-

davi takipleri yapılabilmektedir. Akciğerden 

alınan örnekler incelendikten sonra, hasta 

sonuçları ilgili klinik branşlar ile konsülte edi-

lerek tedavileri planlanmaktadır.
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GÖĞÜS HASTALIKLARI

İletişim Bilgileri 
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 

No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 212 29 12 / 306
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İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 

No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 29 12 / 306

Sigara Bırakma Polikliniği
Sigara bırakma polikliniklerinde uygulanan 

tedavi yaklaşımı “yoğun klinik görüşme” 

olarak adlandırılmaktadır. Yoğun klinik gö-

rüşmeler; sigara bırakma tedavisi konusun-

da eğitim almış, tütün kontrolü konusunda 

uzmanlaşmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından 

sertifikasyonu onaylanmış hekimler tarafın-

dan uygulanmaktadır.

Sigara Bırakma Polikliniğimizde iki tedavi 

yöntemi ile hastalarımızın sigarayı bırakma-

ları sağlanmaktadır.

1. Bilişsel ve Davranışsal Yöntemler: He-

kim; broşür, kitapçık gibi görsel materyali 

de sunarak hastalık riskleri konusunda bilgi 

vermelidir. Davranışsal ve bilişsel tedavi 

olarak adlandırılan hastanın sigarasız ha-

yata yönlendirilmesi sürecinde hekim dışı 

sağlık personeli de motivasyonun artırılması 

için yardımcı olabilir. Motivasyon kişiden 

kişiye değişen bir yaklaşımla sağlanabilir. 

Sigara bırakma izlemi en az 4 görüşme ile 

gerçekleştirilmelidir, her görüşme en az 10 

dakika olmalıdır. Hastanın 1 yıl süre ile siga-

ra içmemesi sigara bırakma sürecinin ba-

şarıyla tamamlandığı anlamına gelir. Siga-

raya yeniden başlanması genellikle  sigara 

bırakmanın ilk yılında gerçekleşmektedir. 

Motivasyon ve destek tedavisine, hastanın 

tıbbi durumuna göre sakınca yoksa ilaç 

tedavisi eklenmelidir.

2. İlaç Tedavisi (Farmakoterapi): Günü-

müzde tedavi rehberlerinde birinci grup 

ilaçlar olarak;

• Nikotin yerine koyma tedavileri (NYT)

• Nikotin içermeyen farmakoterapi yer al-

maktadır.

Eğitimli sigara bırakma polikliniği hekimi 

hastasına gerekli durumlarda ilaçlardan 

birini veya birkaçını reçete edebilmektedir.
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Uyku Laboratuvarı
Hayatımızın yaklaşık üçte birini uykuda ge-
çiriyoruz. Uyku, organizma için yemek, su, 
nefes alma gibi vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. 
Yeterli miktarda ve kaliteli bir uykumuzun 
olması, hem sağlığımızı korumamız hem 
de gün içinde işlevlerimizi yerine getirebil-
memiz için vazgeçilmez bir zorunluluktur. 
Uyku vücudu dinlendirir. Büyüme hormonu 
en fazla uykuda salgılanır ve çocuklarda 
büyümeyi sağlar. Hücrelerin yenilenmesi, 
organizmanın onarımı, hafıza, türe has 
özelliklerin öğrenilmesini sağlayan genetik 
hafızanın programlanması, yeni bilgilerin 
öğrenilmesi-kalıcı hale getirilmesine katkıda 
bulunur.
Çok gürültülü horlama, yorgunluk, uyku-
dan boğulma hissi ile uyanma, uygunsuz 
yerlerde uykuya dalma, konsantrasyonda 
güçlük, unutkanlık, sinirlilik, depresyon, cin-
sel istekte azalma gibi şikayetleriniz varsa, 
nedeni, uyku apnesi olabilir. 
Tıkayıcı Uyku Apne Sendromu Tedavi Edil-
mezse; 
• Gündüz aşırı uyku hali 
• Rahatsız uyku 
• Sabah baş ağrısı, bulantı 

• Cinsel isteksizlik, iktidarsızlık Gece sık idra-

ra kalkma 

• Yüksek tansiyon 

• Kalp krizi 

• İnme 

• Depresyon’a sebep olur.

Çeşitli nedenlere bağlı olan uyku bozukluk-

larının tanısı için hastanın 1 gece boyunca 

uyku laboratuarımızda kalması gerekir. 

Burada hastanın uyku evreleri ile solunumu 

takip edilir.

Uyku merkezimizde düzenlenen yatak oda-

sı, hastanın ev ortamını aratmayacak şekil-

de dizayn edilmiştir. Teknik aletler ve uyku 

teknisyeni ayrı bir odada bulunur. Yüzünüze 

ve göğsünüze takılacak elektrotlar sayesin-

de gece boyunca uyku sırasındaki beyin 

dalgaları ve vücut fonksiyonlarınız, yandaki 

odada teknisyen tarafından kaydedilip 

ölçülecektir.

İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 

No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 29 12 / 306
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GÖĞÜS VE KALP DAMAR 
CERRAHİSİ
Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi  Vakfı 

Hastanesi bünyesinde  10 Mayıs 1986 tari-

hinde ilk açık  kalp ameliyatı yapılmasıyla 

başlayan kalp ve damar cerrahisi hizmetle-

ri,  bu zeminde  13 Ocak 1994 yılında kuru-

lan Başkent Üniversitesi  bünyesinde oluşan 

anabilim dalının temelini oluşturmuştur. 

Kalp damar cerrahisi,  günümüzde insan 

sağlığını tehtid  eden hastalıkların başında 

gelen kalp ve damar  hastalıklarının te-

davisini konu  alan, her gün eklenen yeni 

yöntem  ve teknik  olanaklarla son derece  

dinamik  bir bilim  dalıdır. Bu özellik nede-

niyle konuyla ilgili alt birimler oluşturmaya 

ve bu sayede ulaşılabilecek en üst noktaya 

varmak bölümümüzün öncelikli hedefi ol-

muştur.

ÇoCUK KALP CERRAHİSİ BİRİMİ

Kurulduğu günden beri doğumsal  kalp 

hastalıkların cerrahi tedavisi kliniğimizin ön-

celiklerinden birisi olmuştur. Günümüzde 

ulaştığı nokta  ülkemizin en seçkin mer-

kezlerinden birisi olmasıdır. Avrupa’nın en 

yoğun merkezler sıralamasında ilk  sıralarda 

olan özellikle yeni doğan ve ilk bir yaş guru-

bunda tedavi edilmesi gereken bebeklerin 
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İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok.  No:48 

Bahçelievler Çankaya / ANKARA  Tel:  0312 212 29 12  / 311

kabul edildiği merkezlerimiz yılda yaklaşık 

1000 çocuğun ameliyatını gerçekleştir-

mektedir. 

ERİŞKİN KALP CERRAHİSİ BİRİMİ

Kurulduğu 1986 yılından bugüne 20.000’e 

yakın kalp ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Ço-

ğunluğunu koroner arter  ve kapak cerrahi-

sinin teşkil  ettiği hizmetler aktif olarak sürdü-

rülmektedir. Özellikle böbrek yetmezliği  ileri 

yaş  ve multiorgan tutulumu olan hastalara 

yoğunlaşan  kliniğimiz   bu grup hastalar için 

gerekli koşulları  sağlamaya özen göster-

mektedir.  Koroner kalp hastalıklarının  özelli-

ği olarak karşılaşması muhtemel  acil haller 

için tanı üniteleri ve ameliyat koşulları  24 

saat hizmet verecek şekilde planlanmıştır. 

KALP NAKLİ BİRİMİ

Uzun bir hazırlık döneminden sonra Organ 

Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı  bünyesindeki  

tecrübe birikiminin  üzerine inşa edilmiştir. 

Tedavi programına  2002 yılında başlamış 

olup halen ülkemizin en yoğun nakil mer-

kezlerinden birisidir. Erişkin yaş grubunda 

son dönem kalp hastalarının  kalp nakil 

operasyonları sürdürülürken nakil gerektiren 

komplike  doğumsal  kalp  hastalıklarının 

tedavisine  de özel önem  verilmektedir.

DAMAR CERRAHİSİ BİRİMİ

Damar hastalıklarının, gerek cerrahi yön-

temlerle gerekse  tıbbi  yöntemlerle tedavi-

sinde özgün bir bakış açısı sağlamak üzere 

kurulmuştur. Venöz hastalıkların oldukça 

yoğun olduğu ülkemizde  özellikle tıbbi 

tedavi seçeneklerinin çeşitlendirilmesi, uzun 

süre bakım ve takip gerektiren hastalıkla-

rın tedavisine  yönelik özel  programların 

oluşturulması uygulamalar arasındır. Yılda 

4.000’den fazla hastaya poliklinik hizmeti 

verilmektedir.

Varis tedavisinde termokagülasyon, sklero-

terapi, lazer ile tedavi hizmetlerinin dışında 

postromboflebitik sendrom, lenfödem, ve-

nöz ülser tedavisi için ayrı ünite kurulmuştur.

Göğüs ve Kalp  Damar Cerrahisi 

Ülkemizde karın içi aort anevrizmalarında  

stent graft  uygulamasına öncülük eden 

birim halen uygun olan  hastalarda  bu 

işleme başarı ile devam etmektedir. 

GÖĞÜS CERRAHİSİ

Fakültemiz  Göğüs Cerrahisi  faaliyetleri 

1999 yılında   aktif olarak hizmete başla-

mıştır. Akciğer kanserleri, Göğüs duvarı şekil  

bozukluklarının düzeltilmesi, Akciğerin kistik 

ve iltihabi hastalıkları başta olmak üzere, 

tüm göğüs içi  hastalıkların cerrahi teda-

vileri  yapılmaktadır.  Son yıllarda giderek 

popülarite kazanan VATS (video yardımlı 

torakoskopik cerrahi), video ile göğüs kafesi 

içindeki durumlara cerrahi yaklaşım. Özel-

likle el ve koltuk altı terlemesi ile belirti veren 

hiperhidrozis hastalığının video ile ameliyat 

(sempatektomi) kliniğimizde başarı ile  ya-

pılmaktadır.
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Havacılık Tıp Merkezi

İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 10. Sok.
 No:45 Bahçelievler Çankaya/ ANKARA

Tel: 0312 212 68 68 / 11 52

Havacılık Tıp Merkezleri; tüm dünyayı kap-

sayan Uluslar arası Sivil Havacılık Organizas-

yonu ICAO (Internatiol Civil Aviation Organi-

zation) ve Avrupa ülkelerini kapsayan Birleşik 

Hava Düzenlemesi JAR-FCL3 (Joint - Avition 

Regalation) sağlık kurallarına göre yapmak 

kaydıyla Ulaştırma Bakanlığı / Sivil Havacılık 

Genel Müdürlüğü’nün verdiği yetkiye daya-

narak sivil pilotların sağlık muayenelerini ya-

pan merkezlerdir. Pilot ve tüm uçucu perso-

nelin ilk ve periyodik sağlık muayeneleri bu 

merkezde yapılmaktadır. Başkent Üniversitesi 

Hastanesi; periyodik muayenelerin yanında, 

kapsamlı ilk muayene yapma yetkisini de 

taşımaktadır.  

Pilotaj muayeneleri, uluslar arası havacılık 

kuralları gereği; pilotların görev yaptıkları 

uçak tipine, görev şekline ve yaşa  göre bel-

li sürelerde yapılır. Bu muayeneden amaç; 

her an sağlıklı olması gereken uçuş perso-

nelin, sağlıklı halinin devam edip etmediği-

nin kontrolünü yapmak ve sağlıklı olmasını 

sağlamaktır. Mesleğe yeni başlayanlar kap-

samlı bir muayeneden geçirilerek, uçuş için 

elverişli olup olmadıkları değerlendirilir. 

Uçucularımız; Dahiliye, KBB, Göz, Nöroloji, 

Psikiyatri bölümlerinde muayene olup, pro-

sedürde bulunan tetkiklerden geçtikten son-

ra uçmaya müsaitlik raporu alırlar.

Randevu gününüzde aç olarak, 1 adet 

fotoğraf ve kimliğinizle hastanemizde bu-

lunmanız gerekmektedir. Kan almadan 

12 saat öncesinden açlık test sonuçlarının 

sağlığı açısından önemlidir. Periyodik olan 

başvuru sahiplerinin eski sertifikalarıyla birlikte 

başvuru yapması gerekmektedir.
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İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad.,10. Sok. No:45

Bahçelievler Çankaya/ ANKARA 

Tel: 0 312 212 68 68 / 1400

4 poliklinik muayene odası,8 özel muaye-

ne odası ve küçük cerrahi girişimlerin uygu-

landığı ameliyathane odası, görme alanı 

odası, optik koherent tomografi, fundus 

floresein anjiyografi, fotodinamik tedavi ve 

lazer odası ile öğretim görevlileri odala-

rından oluşmaktadır. Kornea-kontakt lens, 

uvea, glokom, medikal retina ve vitreo-re-

tinal cerrahi, pediatrik oftalmoloji-şaşılık ve 

oküloplastik, orbital ve rekonstrüktif cerrahi 

birimleri ile en son bilgi ve teknolojiler ışığın-

da hizmet vermektedir.

GÖZ HASTALIKLARI
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HEMAToLoJİ

İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 

No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel:  0312 212 29 12  /208

Erişkin Hematoloji Kliniğinde; anemi 

(kansızlık)’nin en sık görülen nedeni olan 

demir eksikliği başta olmak üzere diğer 

beslenme ile ilişkili kansızlık nedenleri, kır-

mızı kan hücrelerinin artmış yıkımı ile giden 

talasemi, orak hücreli anemi taşıyıcılığı ve 

hastalığı, savunma hücreleri olan lökositler 

ve kanamayı önleyen kan pulcukları olan 

trombositlerdeki sayısal ve fonksiyonel bo-

zukluklar, kanamaya meyil ile karakterize 

olan hastalıklar (hemofili, von Willebrand 

hastalığı vb), kanın damar sistemi içinde 

pıhtılaşmasıyla seyreden durumlar (derin 

ven trombozu, tromboemboliler), karaciğer 

ve böbrek nakli yapılan hastaların kanama 

ve pıhtılaşma ile ilgili sorunlar, kemik iliği ve 

lenf bezi hücrelerinden kaynaklanan kan-

serler olan; akut ve kronik lösemiler, multip-

le myelom, hodgkin ve nonhogkin  ile ke-

mik iliği (kök lenfomalar)  tanı ve tedavileri 

ile  hücre nakli  tedavisi başarılı bir şekilde 

yapılmaktadır.

Bölümün çalışmaları; ayaktan ve yatarak 

tedavi hizmetlerini içermektedir. Ayrıca, 

tanıya yardımcı tetkiklerden, periferik kan 

yayması ve kemik iliği örneği alınması ve 

incelenmesi yapılmaktadır. Gerekli kan ve 

kan ürünleri (trombosit, plazma, eritrosit 

süspansiyonu vs.) transfüzyonları, kan ve 

plazma değişimleri ve hücre azaltılması 

(lökoferez, tromboferez), eritrosit değişimi 

işlemleri gerçekleştirilmektedir. Hematolojik 

tanı açısından gerekli birçok kan testi ile 

birlikte, akım sitometri, genetik inceleme, 

doku grubu çalışılması gibi özellikli bazı 

tetkikler de hastanemiz bünyesinde yapıla-

bilmektedir. 
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Kemik İliği (Kök Hücre)

Nakil Ünitesi
Kök hücre nakli bazı kötü ve iyi huylu kan 

hastalıklarının tedavisinde kullanılan yön-

temlerinden birisidir. Nakil sırasında kullanı-

lan kök hücreler; kandan, kemik iliğinden 

veya göbek kordonundan elde edilirler. 

Kök hücreler, kemik iliği ve kanda bulunan 

tüm hücreleri üretebilme yeteneğine sa-

hiptir. Kök hücre nakli ilk yıllarda sadece 

kemik iliğinden alındığı için kemik iliği nakli 

adını almışsa da günümüzde daha sıklıkla 

kanda dolaşan kök hücreler kullanılarak 

nakiller yapıldığından hematopoetik (kan 

yapıcı) kök hücre nakli daha sık kullanılmak-

tadır.

Kök hücre naklinin uygulandığı iyi huylu ve 

kötücül kan hastalıkları aşağıda sıralanmıştır;

- Akut miyeloblastik ve akut lenfoblastik 

lösemiler (AML, ALL)

- Kronik miyelositik lösemi (KML)

- Hodgkin ve non-hodgkin lenfoma

- Multiple miyelom

- Kemik iliği yetmezlik sendromları (miyelo-

displastik sendrom, aplastik anemi)

- Paroksismal nokturnal hemoglobinüri

- Kalıtsal hastalıklar (talasemi, immün yet-

mezlik hastalıkları…)

- Primer amiloidoz 

- Solid kanserler (Testis kanseri, over kanseri)

Erişkin Kemik İliği (Kök Hücre) Nakil Mer-

kezinde 7 adet tek kişilik, pozitif basınçlı 

HEPA filtre sistemine sahip odaların hepsi 

gerektiğinde negatif basınca dönüştürüle-

bilme özelliğine sahiptir. Tüm odalar yoğun 

bakım özelliğine sahip olup tek merkezden 

yönetilen PYXİS sistemi ile çalışan hastane 

eczanesi, tek merkezden yönetilen kemo-

terapi hazırlama ünitesi, Kemik İliği Nakli 

Polikliniği, HLA Doku Tiplendirme Laboratu-

varı, Akım Sitometri, Tıbbi Genetik ve tüm 

destek bilim dalları ile en üst düzeyde te-

davi verebilecek kapasiteye sahiptir. Hasta 

odalarında hasta yataklarına bağlı hasta-

ların yakınları ile sekreterlik deskinden gö-

rüntülü konuşma olanağı sağlayan ve aynı 

zamanda TV, internet vb özelliklerde sahip 

monitörler yer almakta olup, hasta odaları 

ile koridorlar arasında el yıkama bölümü 

olan bir geçiş alanı bulunmaktadır. Sekre-

terlik, doktor, hemşire odaları, konsey oda-

sı, hasta kayıtlarının bulunduğu arşiv odası, 

hasta yakını görüşme odalarından parmak 

okuma sistemi ile üç aşama geçildikten 

sonra nakil odalarına ulaşılacak şekilde bir 

yapılanma ile dışarıdan taşınabilecek infek-

siyonların en aza indirilmesi hedeflenmiştir.



Perinatoloji (Maternal-Fetal Tıp) 

Bölümümüz; yüksek riskli gebeliklerde anne 

ve bebeği ilgilendiren tüm tıbbi problem-

lerin tanısı, takibi ve tedavilerine ilişkin üst 

düzey hizmet vermektedir. Tüm ultrasonog-

rafik muayenelerimiz yüksek standartlarda 

ayrıntılı ve hassas bir şekilde hasta bilgilen-

dirilmesi esasına dayanır. 

Özellikli ultrasonografik incelemeler gebeli-

ğin 11-14 haftaları arasında ve 18-23 haf-

taları arasında yapılmaktadır.  

11-14 hafta USG: Gebelik yaşı kesinleşti-

rilir, Down Sendromu başta olmak üzere 

kromozomal anomaliler için risk incele-

mesi yapılır. Risk hesaplaması; annenin 

yaşı, anne kanında bakılan iki hormon 

düzeyi, ultrasonografi ile fetusun ense 

saydamlığının ölçülmesi (nukal translusen-

si), burun kemiğinin tespiti, bebeğin kalp 

kapakçığından(triküspit kapak) geçen akım 

ve duktus venosus akımının değerlendiril-

mesini kapsamaktadır. Bu risk hesaplama-

sının sonucu, ne anlama geldiği ile ilgili 

ayrıntılı birebir bilgilendirme ve çeşitli ileri 

tanı testleri (CVS, amniosentez) için kap-

samlı bilgilendirme yapılır. 

18-23 hafta ayrıntılı USG: Anne karnındaki 

bebeğin yapısal olarak ayrıntılı incelemesi 

amaçlanır. Eğer erken doğum riski varsa 

(daha önceki gebeliklerinde erken doğum 

olması, çoğul gebelik, daha önce geçi-
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rilmiş rahim ve/veya rahim ağzı cerrahisi) 

transvajinal servikal uzunluk ölçümü gerek-

lidir. 

Ayrıca ileri gebelik haftalarında fetal iyilik 

halinin belirlenmesi için; fetal büyüme ge-

lişme, fetal ağırlık, amniyon mayi miktarı, 

fetal hareketler, fetal solunum hareketi 

değerlendirilerek, doppler akım çalışmaları 

yapılmaktadır. 

Birimimizde kromozomal anomaliler açısın-

dan yüksek riskli olarak tespit edilen hasta-

lar için, 11-13 haftada CVS (koriyonik villüs 

örneklemesi) 15. hafta sonrasında am-

niosentez işlemleri yapılmaktadır. Gerekli 

durumlarda kordosentez (kordondan kan 

alınması) işlemi ileri gebelik haftalıklarında 

yapılmaktadır. 

Jinekolojık onkoloji

Jinekolojik Onkoloji bilim dalı, literatürü takip 

edip haftalık eğitim programları ile bilgi 

paylaşımlarında süreklilik sağlayarak has-

talara en güncel, en iyi tedaviyi sunmayı 

misyon edinir. Hastalara hizmetteki temel 

hedefimiz koruyucu hekimliktir. Jinekolojik 

onkolojide konvansiyonel yaklaşımlar (siga-

ra, beslenme, bariyer kontrasepsiyon vb)  

yanında aşı programlarına teşvik, arama 

tarama çalışmaları ile erken tanı sağlan-

maktadır. Bu işlemler arasında; pap smear, 

kolposkopi, kolposkopiyle yönlendirilmiş 

biyopsi, vulva vajen biyopsisi, histeroskopi,  

dilatasyon küretaj ,LEEP bulunmaktadır.

Jinekolojik onkoloji hastalarının uygun cer-

rahi sonrası ek tedavi planları; konusunda  

uzman medikal onkoloji, radyasyon onko-

lojisi, patoloji ve radyoloji bölümlerini içeren  

jinekoloji  onkoloji grubu ile multi-disipliner 

anlayış çerçevesinde yapılmaktadır. Ke-

moterapi hizmetimiz kendi ünitemizde 

verilerek, karşılaşılabilecek yan etkiler konu-

sunda hastalarımız bilgilendirilip, sıkıntıları 

olması durumunda her an ulaşabilecekleri 

hekim hizmeti sunulmaktadır.

Başkent üniversitesi jinekolojik onkoloji ünite-

si Türkiye de en fazla jinekolojik onkoloji cer-

rahisinin yapıldığı kliniklerden biridir. Hekim-

lerimiz yaptıkları araştırmalar ve yayınladığı 

makaleler ile dünya literatürüne katkıda ilk 

sıralarda yer almakta, Türkiye’de ve dün-

yada jinekolojik onkoloji konusunda birçok 

derneğin kurucusu ve yönetim kadrosunda 

bulunmaktadırlar.

Jinekoloji ve Pelvik Taban Cerrahisi

Kadın Doğum kliniğimiz laparaskopi ile tüm 

jinekolojik ameliyatların yapılabildiği önemli 

merkezlerden biridir.

Kliniğimizde; menstrüel dönem bozukluk-

ları, tüylenme,  endometriozis, kadınlarda 

tüm yaşlarda görülebilen fakat yaşla ve 

doğum sayısıyla birlikte artan idrar kaçır-

ma, idrara yetişememe veya kadın or-

ganlarında oluşan sarkıklık problemleri gibi 



56 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

İletişim Bilgileri

Kubilay Sok. No:36 Maltepe / ANKARA

Tel: 0 312 232 44 00 / 148

şikayetlerle başvuran hastalar ile yıllık rutin 

kontrollerini yaptırmak isteyen hastaların ay-

rıntılı jinekolojik muayeneleri, ultrasonografik 

değerlendirmeleri,  tarama ve erken tanıya 

yönelik işlemleri, semptomlara yönelik tanı 

testleri uygulanmaktadır.  

Adet görmenin sona ermesi ve adet 

görmemeyi içeren dönem olarak bilinen 

menapozla birlikte kemik erimesi açısından 

riskli dönem ortaya çıkmakta, kalp hasta-

lıkları, jinekolojik kanserler ve meme kan-

serlerinde artış görülmektedir. Bu nedenle 

senelik takip önem kazanmaktadır.

Kliniğimizde menapoz nedeniyle takip ve 

tedavileri yapılmakta olan hastaların me-

dikal öyküleri göz önünde bulundurularak 

gerekli öncül tahliller (meme usg, mamog-

rajı, kemik mineral dansite ölçümü, endo-

metrium kalınlık değerlendirimi) yapılmak-

tadır. Hastalara menopoz etkilerine yönelik 

koruyucu hekimlik yaklaşımları verilmektedir. 



Tüp Bebek Merkezi

İletişim Bilgileri

Kubilay Sok. No:36 Maltepe / ANKARA

Tel: 0 312 232 44 00 / 306

Günün gereklerini yerine getiren, sizi oyala-

mayan ve gereksiz masrafları yaptırmayan 

genel değil kişiye özgü tedavi yöntemleri 

ile Tüp bebek Merkez’imiz bebeğinize ulaş-

ma yolundaki en önemli köprüdür.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi 

Tüpbebek Ünitesi 1998 yılında faaliyete 

geçmiştir. Yıllar boyunca çok titiz ve hasta 

odaklı yaklaşımı ile, ticari kaygılardan uzak, 

hastanın yararına olabilecek tüm uygula-

maları uygulayarak hizmet vermiştir. Yıllardır 

değişmeyen deneyimli çekirdek kadrosu, 

hem klinik, hem de laboratuvar ortamında 

güven vermektedir. 

Sadece tüpbebek değil, ayrıca

• Tubal cerrahi, (tıkalı veya bağlanmış ka-

nalların / tüplerin tekrar açılması) 

• Histeroskopi 

- Tanısal 

- Operatif (polip, myomların çıkarılması, 

septum rezeksiyonu, özellikle yapışıklıkların - 

Asherman Sendromu - açılması) 

• Laparoskopik cerrahiz 

- Yumurtalık kisti çıkarılması, yapışıklıkların 

açılması, myom ameliyatları, endometrio-

zis ameliyatları 

• Hormon bozuklukları 

- Polikistik over hastalığı 

- Adet düzensizlikleri 

• Tekrarlayan Gebelik Kayıpları 

• Üreme Endokrinolojisini ilgilendiren bütün 

sorunlarda 

Merkezimiz hizmetinizdedir.
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Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji 

Anabilim Dalı kurulduğu günden bu yana 

her geçen gün gelişerek en üst düzeyde 

klinik, akademik ve bilimsel hizmetler sun-

maktadır. Bugüne kadar anabilim dalımız 

onbinlerce hastanın sağlığına kavuşmasını, 

birçok genç kardiyolog hekimin yetişmesini 

sağlamış ve dünyanın en önde gelen bi-

limsel yayınlarında yer alan araştırmalarıyla 

da tıbbın gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Da-

lı, Türk Kardiyoloji Derneği Yeterlilik kurulunun 

Türkiye’de ilk Kurum Uzmanlık Eğitimi Prog-

ramı Yeterlilik Belgesini alan dört kurumdan 

birisidir.

Bölümümüzde Kardiyoloji alanındaki tüm 

klinik uygulamalar, en yeni teknolojik im-

kanlardan yararlanılarak başarı ile uygulan-

maktadır. Sürekli yenilenen ekokardiyografi 

cihazlarımız ile hastalarımız dünyadaki en 

son tekniklerle incelenmektedir. Uzun süreli 

ambulatuar elektrokardiyografik kayıt ve 

hadise kaydedici cihazlarımız hastalarda 

zaman zaman ortaya çıkan nabız dü-

zensizliği ve çarpıntı gibi yakınmaları bile 

sağlıklı olarak değerlendirmemize yardımcı 

olmaktadır. Gelişmiş efor testi cihazlarımız 

koroner arter hastalığı tanısında girişimsel 

olmayan bir yöntem olarak kullanılmakta-

dır. 

Bölümümüzün klinik hizmetlerinde ilk sırayı; 

tüm dünyadaki ölümlerin en önemli ne-

deni olan kalp hastalıklarına yol açan ate-

roskleroz (damar sertliği), hipertansiyon (kan 

basıncı yüksekliği) ve hiperlipidemi (kan 

yağlarının yüksekliği) hastalıklarının önlen-

mesi ve kalp sağlığının korunması alır. Bu 

bilinçle klinik hizmetlerimizde, bu hastalıkla-

rın önlenmesi ve kalp sağlığının korunması-

KARDİYoLoJİ
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nı öncelikli olarak hedeflemektedir. Merkez 

binada önleyici hekimlik amacıyla yapılan 

faaliyetlerin yanısıra bu amaçla Çayyolu ve 

Yenikent yerleşkelerinde de Hipertansiyon 

ve Hiperlipidemi polikliniğimiz hizmet ver-

mektedir. 

En sık gözlenen kalp hastalığı koroner kalp 

hastalığıdır. Ayrıca kalp kapak hastalıkları 

da ülkemizde hala önemli bir problem 

olarak göze çarpmaktadır. Bu hastaların 

tanı ve tedavisinde hastanemiz kalp kate-

terizasyonu ve anjiyografi ünitesi çok uzun 

süredir hizmet vermektedir. Genişletilmiş, 

geliştirilmiş ve yeni donanımı sayesinde en 

güncel tanı ve tedavi girişimlerine olanak 

veren bu ünitede, günün 24 saati hizmet 

verilebilmektedir. Çok uzun yıllardır hem 

tanı hem tedavi amaçlı girişimsel işlemlerle 

uğraşan öğretim üyeleri kalp kateterizasyo-

nu ve anjiyografi laboratuvarında aktif ola-

rak görev yapmaktadır. Bu laboratuvarda 

yılda 2000’e yakın hastaya koroner anjiyog-

rafi yapılmaktadır. Rutin kalp kateterizas-

yonu, koroner anjiyografi, balon anjiyop-

lasti ve stent uygulaması dışında mitral ve 

pulmoner balon anjiyoplasti, atriyal septal 

defekt kapatılması gibi işlemler de başa-

rıyla uygulanmaktadır. Girişimsel kardiyoloji 

alanındaki her yenilik laboratuvarımızda 

hemen uygulanabilmektedir. 

Kalp kateterizasyonu ve anjiyografi ünitesi 

içinde kalp atımlarında düzensizlik olan ya 

da bayılma şikayetleri olan hastaların tanı 

ve tedavi işlemlerinin yapıldığı bir elektro-

fizyoloji ünitesi de yer almaktadır. Çarpıntı 

yakınmalarının değerlendirildiği bu ünitede 

her yıl yüzlerce hastada ritim bozuklukları 

çeşitli ablasyon yöntemleri ile tedavi edil-

mektedir. Ayrıca bu ünitede çok sayıda 

ritm düzenleyici kalıcı kalp pili, ani, beklen-

medik kalp ölümlerine karşı kalp pili benzeri 

bir cihaz olan implante edilen kardiyoverter 

defibrilatörler ve ileri kalp yetersizliği teda-

visine yönelik kalp kasılmasını destekleyen 

özel kalıcı kalp pilleri takılmaktadır.  

Tıbbi yönden yataklı tedaviye ihtiyacı olan 

hastaların yakın takipleri, ileri tetkikleri ve 

tedavileri, son donanımla dizayn edilmiş 

servislerde veya yoğun bakım ünitemizde 

yapılmaktadır. 

Tüm bu hizmetler kardiyoloji bölümü bün-

yesinde çalışan profesör, doçent, yardımcı 

doçent ve uzman hekimler tarafından sağ-

lanmaktadır. Hastalar ve aileleri doktorları 

ile birebir ilişki içerisinde hastalıkları ile ilgili 

bilgileri rahatlıkla öğrenerek güven içerisin-

de tedavilerine kavuşurlar. 

İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 10. Sok. 

No:45 Bahçelievler Çankaya/ ANKARA

Tel: 0312 212 68 68 / 1375



Kliniklerimizde modern tanı ve tedavi yön-

temleri uygulanmaktadır. Rutin KBB mua-

yenelerinde nazal endoskopi, endonazal 

patolojilerin tanısında akustik rinometri, 

rinomanometri, kulak ile ilgili problemlerde 

endoskopik ve mikroskobik otoskopi, la-

renks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videola-

ringoskopi kullanılmaktadır.

Kliniğimiz baş dönmesine sebep olan has-

talıkların tanı ve tedavisinde önemli çalış-

maların gerçekleştirildiği klinikler arasında 

yer almaktadır. İşitme, konuşma ve denge 

problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçek-

leştirildiği Odyoloji ve Nörootoloji labora-

tuvarımızda odyometre, immitansmetre, 

ABR, elektrokohleografi, otoakustik emisyon 

ve bilgisayarlı elektronistagmografi, video-

nistagmografi, VEMP üniteleri bulunmakta-

dır. İşitme kayıplarının tedavisi için kullanılan 

işitme cihazları ile ilgili değerlendirmeler 

yapılmaktadır. 
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İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 

No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 29 12 /300

KULAK BURUN BoĞAZ 
HASTALIKLARI
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İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 

No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 29 12 /300

Nörotoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve 

Baş Boyun Cerrahisi anabilim dalına ait bir 

üst-uzmanlık alanıdır. Kulak, denge ve işit-

me sistemleri, kulak ve etrafındaki kafatası 

kemiği, kafa tabanı ve bunlarla ilişkili baş 

boyun yapılarını tutan hastalıklar üzerinde 

yoğunlaşır. 

Rutin tanı yöntemleriyle belirlenmesi güç 

olan ve bir kısmı ileri laboratuar/araştırma 

testleri gerektiren, dengesizlik ve başdön-

mesi olmak üzere her türlü işitme, konuşma 

ve denge bozukluklarının tanısının doğru 

konulması, uygun tedavi yaklaşımlarının 

belirlenmesi ve gerekli tedaviye en kısa sü-

re içinde başlanması hedefleriyle Başkent 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz 

Anabilim Dalı bünyesinde Nörotoloji Kliniği 

kurulmuştur.

Erişkinlerde ve çocuklarda, işitme siniri ve 

denge sinirini etkileyen hastalıklar, denge-

sizlik, başdönmesi, işitme kaybı, kulak uğul-

tusu/çınlaması, kulağın bulaşıcı ve iltihaplı 

hastalıkları, yüz siniri bozuklukları, kulağın 

doğumsal/yapısal bozuklukları, kulak tümör-

leri, ve kafa tabanını tutan hastalıklar nö-

rotolojinin ilgi alanına giren bazı durumlar 

arasında sayılabilir.

Nörotoloji kliniğimizde tanı ve tedavisi yapı-

lan bazı hastalıklar şunlardır: 

• Başdönmesi (Vertigo) ve dengesizliğe 

neden olan hastalıklar 

• İşitme ile ilgili hastalıklar 

• Tümörler 

• Yüz siniri (Fasiyal sinir) hastalıkları 

• Kafa tabanını tutan hastalıklar 

Nörotoloji Kliniği
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Nefroloji kliniğinde; hipertansiyon ve renal 

transplantasyon hastalarının poliklinik ve 

yatan hasta takibi yapılmaktadır. Sürekli 

ayaktan periton diyalizi, hemodiyaliz, ya-

vaş sürekli diyaliz tedavileri, plazmaferez, 

hemoperfüzyon, yoğun bakım nefroloji 

hizmetleri verilmektedir.

Tüm diyaliz hastalarımız aylık kan sayımları, 

biyokimyasal tetkikleri, akciğer grafileri, EKG 

ve Ekokardiografileri ile izlenmektedir. İleri 

inceleme yapılması gereken hastalarımıza 

son teknoloji cihazlarımızla laboratuvar ve 

görüntüleme hizmetleri verilmektedir. Tüm 

diyaliz hizmetleri haftada 7 gün 24 saat 

süreyle verilmektedir. Türkiye’nin en gelişmiş 

transplantasyon ekiplerinden biri olan Renal 

Transplantasyon Ünitemizde böbrek nakli 

hastalarının ameliyat öncesi hazırlıkları ve 

ameliyat sonrası takipleri ayrıntılı olarak ko-

nunun uzmanları tarafından yapılmaktadır.

NEFRoLoJİ

İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 

No:48  Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel:  0312 212 29 12  /310
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DİYALİZ

Hemodiyaliz ünitemiz modern bir dona-

nımla, ileri teknolojik cihazlar kullanılarak 

yeniden yapılandırılmıştır.

Diyaliz ünitesinde hastalar devamlı ola-

rak izlenmekte, tüm girişimler bu konuda 

oldukça donanımlı yetişmiş bir ekip tara-

fından uygulanmaktadır. Ayaktan periton 

diyalizi ünitemizde de aynı şekilde mo-

dern ekipmanlar ve sıvılar kullanılmakta, 

hastalar öğretim üyeleri tarafından birebir 

takip edilmekte, her türlü sorunun çözümü 

için 24 saat hizmet verilmektedir. Özellikle 

çocuklar için çok büyük avantajları olan, 

onları saatlerce hemodiyaliz cihazına bağlı 

kalmaktan kurtararak, evlerinin sıcak orta-

mında diyaliz olmalarına ve okula devam 

etmelerine olanak sağlayan ayaktan peri-

ton diyalizi programına ünitemizde ayrıca 

önem verilmekte, bu konuda özel olarak 

yetiştirilmiş hemşireler ve uzman doktorlar 

tarafından hastalar izlenmektedir. Özellik-

le genel durumu iyi olmayan, ağır hasta 

çocuklara diyaliz yapma imkanı sağlayan 

CVVH adı verilen devamlı diyaliz aletlerimiz 

Türkiye’de sadece birkaç merkezde bulun-

makta, özellikle çocuk hastalara sadece 

bir iki merkezde uygulanabilmekteyken 

hastanemizde aktif olarak ve başarıyla kul-

lanılmaktadır.
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Bölümde; baş ağrısı, beyin damar hastalık-

ları, Multipl Skleroz (MS), Epilepsi (Sara has-

talığı) demans sendromları (bunama ve 

davranış değişiklikleri ile giden hastalıklar) 

Parkinson hastalığı ve diğer hareket bozuk-

lukları ile ilgili hastalıkların ileri tetkik ve teda-

visi yapılmaktadır. Demans, halk arasında 

“bunama” olarak da bilinen unutkanlık, 

davranış değişiklikleri, öz bakımda azalma 

gibi bulgularla ilerleyen en sık Alzheimer 

hastalığında görülen bir bulgudur. Bölümü-

müzde, demansta erken tanı ve tedavi, 

seçilen uygun hastalarda uyguladığımız 

kapsamlı nörokognitif batarya ile mümkün 

olmaktadır. 

Ani gelişen inme (felç) ile acil servisimize 

şikayet başlangıcından itibaren 4.5 saat 

içinde başvuran uygun kriterlere sahip 

hastalarda, pıhtı çözücü tedavi uygulama 

olanaklarımız mevcuttur. Beyin damar has-

talıklarında sık rastlanan etmenlerden olan 

karotid (şah damarı) ve vertebral damar 

darlıkları, girişimsel radyoloji ekibi ve Kardi-

yovasküler cerrahi ekibi ile birlikte yapılan 

incelemeler ve konsey sonrasında, uygun 

hastalarda stentleme ya da cerrahi girişim 

şeklinde tedavi edilmektedir.

Beyin damar hastalıkları, Parkinson hastalı-

ğı, Alzheimer hastalığı, MS, toplumda en sık 

görülen hastalıklardan olan migren ve di-

ğer baş ağrısı sendromları, konusunda uz-

man hocalarımız ve öğretim görevlilerimiz 

eşliğinde tetkik ve tedavi edilmektedir. 

NÖRoLoJİ

İletişim Bilgileri

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 10. Sok. No:45 

Bahçelievler Çankaya - ANKARA 

Tel: 0 312 2126698 / 1366
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Tanısal işlemler: 

√ Akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi 

√ Beyin SPECT 

√ Kalp ve dolaşım sistemi sintigrafileri 

√ Böbrek sintigrafisi

√ Kemik sintigrafisi

√ Tiroid testleri

√ Tümör tanı ve takibi 

√ Hematolojik incelemeler 

√ Diğer sintigrafik çalışmalar 

√ Ayrıca, gama prob ile kanser hastaların-

da ameliyat sırasında sentinel lenf nodu 

tespiti yapılmaktadır. 

Tedaviler: 

√ Tiroid kanseri ve hipertiroidi tedavisi:

Tiroid kanseri tanısı almış hastalarda rad-

yoiyot tedavisi için iki odalı tedavi ünitemiz 

bulunmaktadır. 

√ Kanser hastalarında ağrılı kemik metasta-

zı tedavisi: 

Kemik metastazlarının sistemik palyatif te-

davisi merkezimizde uygulanmaktadır. Yay-

gın kemik metastazı olan hastaların ağrıları-

nın geçmesi veya hafiflemesi bu tedavi ile 

mümkün olmaktadır. 

√ Eklem tedavisi: 

Bölümümüzde uyguladığımız radyonüklid 

sinovektomi, diğer tedavi yöntemleriyle 

birlikte ya da tek başına yapılarak eklem 

fonksiyonu kaybında önemli oranda gerile-

me sağlamaktadır. 

√ Radyoembolizasyon:

Karaciğer kanserlerinde kullanılan bir tedavi 

metodudur. Tümörün lokal tedavisi için an-

jiografi esnasında karaciğer içine radyoak-

tif madde enjekte edilerek yapılmaktadır. 

√ Nöroendokrin tümör tedavisi: 

Malign feokromasitoma, nöroblastoma, 

medüller tiroid kanseri bulunan, cerrahi, 

kemoterapi veya radyoterapi için uygun 

olmayan veya bu tedavi yöntemlerine rağ-

men nüks görülen olgulara bölümümüzde 

yüksek doz I-131 MIBG tedavisi uygulan-

maktadır.

NÜKLEER TIP

İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 10. Sok.

No:45 Bahçelievler Çankaya/ ANKARA

Tel: 0312 212 68 68/ 11 82
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Organ Nakli, günümüzde başka  tıbbi çö-
zümün olmadığı durumlarda, bir insanın 
organ ya da dokularının ihtiyacı olan bir 
başka  insana, tedavi amacıyla nakledil-
mesi işlemidir. Nakil ameliyatla ya da çeşitli 
tıbbi yöntemlerle yapılır. Bu sayede hasta-
nın sağlıklı bir yaşama kavuşması sağlanır. 
Hastanemizde akrabalar ve hısımlar ara-
sında veya etik kurul onayı olmak kaydıyla, 
kan grubu uyan, sağlık durumu uygun, gö-
nüllü kişilerden ve kadavradan alınan doku 
ve organlarla nakil programlarımız başarı 
ile sürdürülmektedir. 
Transplantasyonun başarısı; Yasa, Eğitim ve 
Koordinasyon konularının uyumuna bağlı-
dır. Temel amacımız; kadavradan organ 
bağışını artırmak olmalıdır, insanlar ölmekte 
ve kadavra organ  bekleme listelerindeki 
hastaları kurtarabilecek sağlıklı organlar 
toprağa gömülmektedir. 
Merkezimizde;
• Kadavradan böbrek nakli için hastaların 
değerlendirilmesi ve uygun hastaların ka-
davra listesine kaydı ve kadavradan böb-
rek nakli,
• Canlı böbrek vericisi olan hastaların (ak-
rabalar ve hısımlar  arası , etik kurul onaylı 
vericilerde) verici ve alıcı tetkik ve muaye-
neleri sonucu uygun hastalarda canlı veri-
cili böbrek nakli,
• Canlı vericisi ile kan grubu ve doku 
uyuşmazlığı olan hastaların çapraz nakil 
listesine alınarak benzer sorun yaşayan alıcı 
verici çiftleri ile eşleştirilmesi sonucu çapraz 
böbrek nakli,
• Canlı vericisi ile kan grubu uyuşmazlığı 
olan hastaların çapraz nakil listesine alına-
rak benzer sorun yaşayan alıcı verici çiftleri 
ile eşleştirilmesi sonucu çapraz karaciğer  
nakli,
• Kadavradan karaciğer nakli için hasta-
ların değerlendirilmesi ve uygun hastaların 

kadavra listesine kaydı ve kadavradan ka-
raciğer nakli,

• Canlı karaciğer vericisi olan hastaların 
verici ve alıcı tetkik ve muayeneleri sonucu 
uygun hastalarda canlı vericili karaciğer 
nakli,

• Kemik iliği nakli

• Kalp nakli,

• Kornea nakli uygulamaları yapılmaktadır.

Hazırlık sürecindeki tetkik, muayene ve 
nakil sonrası takip işlemlerinden SGK 
kapsamında fark ücreti alınmadan ger-
çekleşmektedir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE 
YANIK TEDAVİ oLANAKLARI

Başkent Üniversitesi kuruluşundan bu ya-
na Türkiye’deki modern yanık tedavisinin 
liderlerinden olmaya devam etmektedir: 
Başkent Üniversitesi Yanık ve Yangın Afetleri 
Enstitüsü 2000 yılında Prof. Dr. Mehmet 
Haberal tarafından kurulmuştur. Şu anda 
bu enstitüye bağlı olarak yanık merkezleri 
faaliyet göstermekte ve bu merkezler Ada-
na (1997) Konya  (2003) ve Ankara (2003) 
olmak üzere Türkiye’nin 3 farklı şehrinde 
hizmet vermektedir.Başkent Üniversitesi Ya-
nık ve Yangın Afetleri Enstitüsü bünyesindeki 
merkezlerde seçkin genel cerrahlar, çocuk 
cerrahları, plastik cerrahlar, anestezistler, 
beslenme uzmanları, fizyoterapistler, psi-
kiatristler, sosyal hizmet çalışanları, hem-
şireler ve sağlık teknisyenleri bir ekip ruhu 
içerisinde çalışmaktadır.

Yanık Merkezi bünyesindeki birimler:

• Yanık akut ve yoğun bakımı

• Yanık yara bakımı için yataklı servisler

• Ayaktan hasta hizmetleri (Poliklinik)

• Yanık rekonstrüksiyonu 

• Yanık rehabilitasyonu

oRGAN NAKLİ ve YANIK
TEDAVİ MERKEZİ



El yaralanmalarına bağlı kiriş, damar ve 

sinir kesileri, uzuv kopmaları ve romatizmal 

hastalıklardaki el ve el bileği rahatsızlıkları-

na yönelik cerrahi girişimler el bileği ve el 

parmak kırıkları ve bağ sorunlarına yönelik 

cerrahi tedaviler yoğunlukla uygulanmak-

tadır. Yaşlı hastalarımızın diz ve kalça artro-

zu nedeni ile başvurularında en son cerrahi 

teknikler yardımı ile diz ve kalça protezleri 

yapılmakta ve bu protezlere yönelik gevşe-

me ve enfeksiyon problemlerinde revizyon 

cerrahisi uygulanmakta, bu grup hastala-

rımızın rehabilitasyonu için rehabilitasyon 

hastanelerimiz ile ortak çalışmalar yürütül-

mektedir. Yeni doğan döneminde kalça 

çıkığı, çocuklardaki her türlü ortopedik 

hastalıklar, çocuk ve erişkinlerdeki omurga 

hastalıkları ve kırıkları tedavi edilmektedir. 

Ortopedik tümörlerde onkoloji bölümü ile 

ortak çalışılarak yapay eklemler, allogreft 

ve otogreft kemikler kullanılarak her türlü 

uzuv koruyucu cerrahi girişim yapılmaktadır.

Spor yaralanmalarında sporcuların en kısa 

zamanda spora dönebilmelerine olanak 

veren cerrahi girişimler, diz, ayak bileği, 

omuz, dirsek ve el bileğine uygulanan art-

roskopik cerrahi yöntemler en ileri teknoloji 

desteği ile başarıyla uygulanmaktadır. Her 

türlü yaralanma neticesinde gelişen kırıklar 

ve ciddi yumuşak doku yaralanmaları 24 

saat hizmet veren travma ekibi ile en yeni 

cerrahi teknikler ve enstrümanlar kullanıla-

rak tedavi edilmekte ve rehabilitasyon mer-

kezlerimizde hastalarımıza ameliyat sonrası 

dönemde uzman doktor ve fizyoterapistler 

gözetiminde yardımcı olunmaktadır. 

oRToPEDİ VE TRAVMAToLoJİ

İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad., 10. Sok.

 No:45 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 68 68/ 14 21
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PLASTİK, 
REKoNSRÜKTİF ve 
ESTETİK CERRAHİ
İnsan vücudunun neredeyse tamamına 
yakın bölümünde plastik cerrahi uzmanları 
tek başına ya da diğer cerrahi branşlarla 
koordineli halde rekonstrüksiyon ameliyat-
larını yaparlar ve hastanın kaybettiği vücut 
fonksiyonunu mümkün olduğunca geri 
kazanmasına yardımcı olmaya çalışırlar. 

PLASTİK VE REKoNSTRÜKTİF CERRAHİ 
AMELİYATLARI
Kraniyofasial Cerrahi: Kafa şekli ve yüz 

bölgesinin doğumsal olan her türlü şekil 
bozukluğunun düzeltilmesi ameliyatlarıdır. 

Maksillofasial Cerrahi: Yüz bölgesi yumu-
şak dokuları ve yüz kemiklerinin doğuştan 
olan veya kaza sonucu sonradan olan her 
türlü şekil ve fonksiyon bozukluklarının düzel-
tilmesidir. 

Mikrocerrahi Ameliyatları: Açık yaraların 
serbest doku aktarımıyla kapatılması, yüz 
felcinin tedavisi, kopmuş uzuvların rep-
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lantasyonları bu ameliyat grubuna giren 
örneklerdir.

onkolojik Rekonstrüktif Cerrahi: Vücudun 
herhangi bir bölgesinden tümör çıkarılması 
sonucu oluşan fonksiyonel ve şekil bozuklu-
ğunun düzeltilmesi ameliyatlarıdır.

El Cerrahisi: Kol, önkol ve elin, sinir, kas, 
tendon ve kemik yapılarının her türlü do-
ğumsal ve sonradan olan işlevsel ve şekil 
bozukluklarının düzeltilmesidir.

Yanık Tedavisi: Yanığın erken dönemde 
deri greftleri ile kapatılması ve geç dönem-
deki hareket kısıtlamaları ve izlerinin düzel-
tilmesidir.

Yaralar: Her türlü basit ve komplike yaranın 
çeşitli medikal ve cerrahi yöntemlerle ka-
patılması mümkün olmaktadır. Kronik yara-
lar, vaskuler nedenlerle oluşan ve kapatı-
lamayan yaralar, bası yaraları ve diyabetik 
yaralar iyileştirilmektedir. 

Yara İzlerinin Giderilmesi: Travma veya 
cerrahi girişim sonucu oluşan yara izlerinin 
belirginliğinin azaltılması için hastaya çok 
özel olan koşulların değerlendirilerek farklı 
tedavi yöntemleri kullanılması ile gerçek-
leştirilir. 

ESTETİK CERRAHİ AMELİYATLARI
Burun Ameliyatı: Estetik yapılırken aynı an-
da deviasyon (iç eğrilik) da düzeltilebilir.

Yüz Germe ve Gençleştirme: Gevşeyen 
ve sarkan yüz derisi gerilerek, daha genç 
bir yüz görünümü kazandırılır. Aynı ameli-
yatta boyun ve alın kırışıklıkları da gerilebilir. 

Göz Kapağı Ameliyatları ve Gözaltı Tor-
balarının Alınması: Alt ve üst göz kapak-
larındaki fazla deri ve yağ uzaklaştırılarak, 
kişiye yorgun ifade veren torbalar giderilir. 

Botox ve Dolgu Materyalleri (Hyaluronik 
Asit ve benzerleri) : Çok derin olmayan 
kırışıklıklarda kullanılan yöntemlerdir. Botox, 
kırışıklık olan bölgenin altındaki kaslara kü-

çük miktarlarda enjekte edilerek ilgili kas 
gurubunun 6-8 ay süre ile gevşemesi ve 
kırışıklık yaratmaması prensibi ile uygulanır. 

Kulak Deformitelerinin Düzeltilmesi: Ge-
nellikle kepçe kulak nedeniyle yapılır. Kulak 
gelişimi 5 - 6 yaşında tamamlandığı için 
bu girişim genellikle okul çağından önce 
yapılmalıdır.

Yüzdeki Sivilce İzlerinin Giderilmesi: Kim-
yasal peeling, dermabrazyon gibi yön-
temlerle 7-10 gün içinde iyi sonuçlar elde 
edilebilir.

Meme Küçültme: Hastalar sarkık ve büyük 
memeleri nedeni ile, sırt ağrıları, cilt pişik-
leri gibi sorunlar yaşarlar. Bunun yanında 
orantılı bir vücuda sahip olmak isteyen her 
hastaya bu ameliyat yapılabilir. 

Jinekomasti: Erkek memesinin fizyolojik 
veya patolojik büyüklüğü olarak açıklana-
bilen bu durum plastik cerrahinin ilgilendiği 
toplumda sıkça görülen bir sorundur. 

Meme Büyütme: Az gelişmiş veya küçük 
göğüslerin normale getirilmesi için uygula-
nan silikon implantlar, jel kıvamında silikon 
veya serum fizyolojik ile doldurulmuş olan 
ve yine silikondan yapılan bir zar ile kaplıdır. 
Değişik vasıfta, şekil ve projeksiyonda olan 
bu implantlar takıldıktan sonra 4-5 gün için-
de normal aktivitenize dönebilirsiniz. 

Liposuction: Vücuda şekil verme ameliya-
tıdır.

İletişim Bilgileri 
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 

No:48  Bahçelievler Çankaya / ANKARA
Tel:  0312 212 29 12  /304
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Radyoloji Anabilim Dalımızda sağlık hizmetleri 

ve eğitim faaliyetleri nöroradyoloji, girişimsel 

radyoloji, gövde görüntüleme (Abdomen, 

kas-iskelet ve kardiyovasküler görüntüleme), 

meme görüntüleme,  kemik dansitometri, 

doppler-ultrasonografi, direk röntgen alanla-

rında devam etmektedir.

Bu alanlarda eğitim ve sağlık hizmet çalış-

maları 1.5 T MR, çok kesitli tomografi, dijital 

anjiografi, dijital mamografi, tomosentez, 

renkli doppler ultrasonografi, digital rontgen, 

digital floroskopi, kemik dansitometri cihazları 

ile verilmektedir. Nöroradyoloji alanında ça-

lışmalar daha çok beyin, spinal kanal, omur-

galar, periferik sinirlere yönelik olarak MR ve 

çok kesitli BT, dijital rontgen ile verilirken gerekli 

durumlarda renkli doppler-ultrasonografi ve 

anjiografi cihazları ile tamamlayıcı tetkikler 

yapılmaktadır. Gövde görüntülemede akci-

ğer, karın içi organlar, kas-iskelet sistemi, kalp 

ve damarsal yapılar çok kesitli tomografi, MR, 

renkli doppler ultrasonografi, dijital röntgen 

zaman zaman dijital floroskopi ve anjiografi 

cihazları ile yapılan tetkiklerde değerlendiril-

mekte ve teşhis ve tedavi planlaması yapıl-

maktadır.

RADYoLoJİ
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İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 10. Sok.

 No:45 Bahçelievler Çankaya/ ANKARA

Tel: 0312 212 68 68/ 11 82

Girişimsel Radyoloji, modern teknolojiye 

sahip görüntüleme cihazları kılavuzluğun-

da, ciltte açılan birkaç milimetrelik delikler-

den iğne ile girilip, yine milimetrik kalınlıkta 

malzemeler kullanılarak hastalıklı alana 

ulaşılıp, hastalığın tanısı ve cerrahiye gerek 

bırakmadan tedavisini sağlayan radyolo-

jinin ileri bir dalıdır. Girişimsel Radyolojideki 

işlemler, cerrahiye alternatif işlemler ol-

makla beraber cerrahiden tamamen farklı 

malzemeler ve yöntemler kullanılmaktadır. 

Neşter ve dikişler yerine gelişen teknoloji ile 

her geçen gün boyutları küçülen ve kulla-

nım alanları artan tel ve kateterler, balon-

lar, stentler,  tedavi edici ilaçlar, lazer gibi 

malzemeler kullanılmaktadır. Bölümde da-

marsal ve damar dışı birçok girişim yapıl-

maktadır. Kalp dışı tüm damar sorunlarında 

(daralma, tıkanma, anormal damarlaşma, 

baloncuk oluşması (anevrizma), kanama, 

varisler, bazı tümörler, diyaliz fistülleri…) 

hem tanı hem de tedavi amaçlı işlemler 

yapılmaktadır. Bu işlemler genelde anji-

yografi ünitesinde lokal anestezi eşliğinde 

yapılır. İşlemler genelde bir-iki saat sürmek-

le birlikte hastalığın yaygınlığına ve damar 

yapısına göre üç saate çıkabilmektedir. 

Bu işlemlerin birçoğu için işlem sonrasında 

bir gecelik hastane yatışı gerekmektedir. 

Hemen tüm organ ve kitlelerden tanı için 

parça alınması (biyopsi), vücut sıvıları ve 

apselerin boşaltılması, kistlerin tedavisi, 

tümörlerin iğne ile yakılması, safra yolları 

ve idrar yollarındaki tıkanıklıkların açılması 

işlemleri genelde hastane yatışı gerektir-

meyip 30 dakika ila 1 saat arası zamanda 

yapılmaktadır.

Meme görüntüleme biriminde dijital ma-
mografi-tomosentez ve renkli doppler ultra-
sonografi cihazları ile meme hastalıklarının 
özellikle meme kanserinin erken teşhis edil-
mesi ve tedavi planlaması için çalışmalar 
yapılmaktadır. Gerekli durumlarda meme 
MR tetkiki ileri görüntüleme yöntemi olarak 
uygulanmakta ve bazı durumlarda ultra-
sonografi veya mamografi rehberliğinde 
biyopsi yapılmaktadır.

Bölümümüzde her türlü cihazda yapılan 
tetkiklerin görüntüleri PACS sisteminde sürekli 
olarak saklanmaktadır. Bu sistem ile görün-
tüler tetkik sonrasında hastanın doktoruna 
ulaşmakta ve radyolog tarafından rapor 
edilmektedir. Görüntüler hastane içinde ve 
merkezlerimiz arasında paylaşılmakta ge-
rekli durumlarda bölüm içi veya bölümler 
arası konsültasyonlar yapılmaktadır. 

Bölümümüzde pekçok hizmet acil ve polik-
linik hastaları için 24 saat verilmekte ve en 
kısa sürede neticelenmesi yönünde çalış-
malar planlanmakta ve yapılmaktadır.

Radyoloji bölümlerinde görüntülemede 
büyük oranda radyasyon kullanılmakla be-
raber, MR ve ultrasonografi gibi radyasyon 
kullanmayan cihazlarda da tetkikler yoğun 
bir şekilde yapılmaktadır. Radyasyon kulla-
nılan röntgen, bilgisayarlı tomografi, anji-
ografi gibi tetkiklerde düşük doz teknikleri ve 
gerekli durumlarda radyasyon kullanılma-
yan yöntemler tercih edilmektedir.
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İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 

No:48  Bahçelievler Çankaya / ANKARA
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RoMAToLoJİ

Polikliniğimizde; hastalar dahili yönden 

bütün olarak değerlendirilerek, spondilo-

artropati (iltihabi omurga romatizması), 

romatoid artrit, bağ dokusu hastalıkları 

(sistemik lupus eritematoz, Sjögren send-

romu, skleroderma gibi), gut hastalığı, 

vaskülitler (damar iltihabı yapan hastalık-

lar), Ailevi Akdeniz ateşi, Behçet hastalığı 

gibi iltihabi romatizmal hastalıklar ile os-

teoartrit (dejeneratif eklem hastalığı), os-

teoporoz (kemik erimesi), fibromiyalji gibi 

iltihabi olmayan romatizmal hastalıkların 

tanı ve tedavisi yapılmaktadır.  



İletişim Bilgileri 

6. Cad. No: 70/03  

Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel: 0312 212 68 68 /13 17

Psikiyatri, toplumun ruh sağlığının korun-

ması ve ruh hastalıklarının önlenmesi, ruh-

sal bozukluğu olanların tanısı, tedavisi, re-

habilitasyonu ve ruh sağlığının geliştirilme-

siyle ilgili hekimlik dalıdır. İnsanın zihinsel, 

duygusal yapısı ile davranışlarında, çevre-

ye uyumunda ortaya çıkan sorunların in-

celenmesi, tanımlanması, bunların teda-

visi ve önlenmesi temel çalışma alanları-

dır. Biyolojik psikiyatri, psikodinamik psikiyat-

ri, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, geriyatrik 

psikiyatri gibi alt dalları bulunmaktadır.

RUH SAĞLIĞI 
VE HASTALIKLARI

73Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi



74 Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi

Onkoloji ‘oncos’ (şişlik) ve ‘logos’ (bilim) ke-
limelerinin bir araya gelmesi ile oluşan eski 
Yunanca bir kelime olup, tümör bilimi an-
lamına gelmektedir. Onkoloji bilimi, tümör-
lerin teşhis ve tedavilerini ve bu konudaki 
bütün gelişmeleri sahası içine almıştır. Kan-
serin kalp ve damar hastalıklarının hemen 
ardından ölüm sebepleri arasında ikinci 
sırada olması dolayısı ile günümüzde onko-
loji önemli bir bilim dalı haline gelmiştir.  

Kanserin ilaçla tedavisi (kemoterapi) ile il-
gilenen bilim dalına Tıbbi Onkoloji denir. Bu 
alanda çalışan doktorlar (Tıbbi Onkologlar) 
kanser tedavisi konusunda uzmanlaşmış 
iç hastalıkları uzmanlarıdır. Kanser tanı ve 
tedavisi, aynı anda birden fazla bölümün 
ekip halinde çalışmasını gerektiren bir 
süreçtir. Bu ekipte Cerrahi, Patoloji, Rad-
yasyon Onkolojisi, Radyoloji, Tıbbi Onkoloji 
ve diğer başka ilgili bölümlerden uzmanlar 
bulunmalıdır. Kanser tedavisini yürüten bu 

ekibin koordinasyonu genelde Tıbbi Onko-
loji tarafından sağlanmaktadır.

Tıbbi Onkoloji Kliniğimizde kanser tanısı 
almış hastaların tedavileri planlanmakta, 
planlanan tedaviler (kemoterapiler) uy-
gulanmakta ve kemoterapilerden dolayı 
oluşan komplikasyonların (yan etkilerin) da 
tedavileri yapılmaktadır. Bütün bu süreç 
boyunca da hasta ve hasta yakınları has-
talığın durumu ile ilgili bilgilendirilmekte ve 
bu sürece dahil edilmektedirler. Verilen bu 
hizmetler Kemoterapi Ünitemizde ve gerekli 
durumlarda da yataklı serviste yapılmakta-
dır. Tedavileri tamamlanmış hastaların ya-
şam boyunca takipleri de bölümümüzce 
yapılmaktadır. 

TIBBİ oNKoLoJİ

İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 

No:48 Bahçelievler Çankaya / ANKARA

Tel:  0312 212 29 12  / 209
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Kemoterapi, kanserin ilaçla tedavi edilmesi 

anlamına gelmektedir ki, cerrahi ve ışın 

tedavisi ile birlikte tedavinin önemli bir par-

çasıdır. Kanserin cinsine, evresine ve has-

tanın özelliklerine göre değişik nedenlerle 

kemoterapi uygulanabilir:

• Kanser hücrelerini tamamen yok et-

mek ve hastayı iyileştirmek (kür sağlamak) 

amaçlı,

• Kanserin yayılmasını ya da tekrarlamasını 

önlemek amaçlı,

• Kanserin büyümesini durdurmak ya da 

yavaşlatmak amaçlı,

• Kanserin sebep olduğu belirtileri yok ede-

bilmek amaçlı. 

Kullanılacak olan kemoterapi ajanı tümö-

rün cinsi, yaygınlık durumu, hastanın yaşı, 

genel durumu ve mevcut diğer hastalıkları-

na göre tıbbi onkolog tarafından belirlenir. 

Dozlar ve uygulama sıklığı da değişik fak-

törler ve takipte hastanın durumuna göre 

belirlenir. Tedavinin etkili dozlarda, fakat 

hastayı yan etkilerden koruyarak yapılması 

gereklidir. 

Kemoterapi mutlaka bu konuda eğitimli ki-

şilerin çalıştığı merkezlerde uygulanmalıdır. 

Kullanılan ajanların bir kısmı tümöre doğ-

rudan etkili kemoterapi ilaçları, hormonlar 

ve biyolojik ajanlar; bir kısmı ise tümöre 

doğrudan etkili ilaçların etkisini arttırmak ya 

da yan etkileri kontrol etmek amaçlı kulla-

nılmaktadır. 

Kemoterapi Ünitemizde planlanan günlük 

tedaviler (intravenöz ve oral kemoterapiler; 

semptoma yönelik destek bakım) dene-

yimli personel eşliğinde, huzurlu bir ortam-

da hastalarımıza uygulanmaktadır.

Kemoterapi Ünitesi



Modern ürolojik uygulamaların gerektirdiği 

bütün olanaklar anabilim dalı ve has-

tanelerimiz bünyesinde bulunmaktadır. 

Anabilim dalı yapılanması içerisinde Taş 

Kırma Ünitesi, Ürodinami Laboratuvarı ve 

Ultrasonografi bulunmaktadır. Ürodinami 

laboratuvarı videoürodinami olanağına 

sahiptir. Taş Kırma Ünitesi; taş hastalığının 

tedavisinin dışında, şok dalga tedavileri uy-

gulanan “Peyronie” gibi başka hastalıkların 

tedavisinde de kullanılmaktadır. Taş kırma 

hastalarının rutin kontrolleri ultrasonografi 

ünitesinde yapılmaktadır. Ultrasonografi 

ünitesinde androlojik tetkiklerin yanı sıra, 

transrektal ultrason ve biyopsi işlemleri de 

yapılmaktadır. 

Standart ürolojik tanı ve tedavi hizmetleri 

bütün merkezlerimizde yapılmaktadır. Di-

ğer taraftan, tanı ve tedavi hizmetlerinin 

yanında araştırma ve eğitim konularında 

özelleşmiş alanların oluşturulması gerçek-

leştirilmiştir. Genel üroloji dışında androloji, 

çocuk ürolojisi, endoüroloji / laparoskopi, 

kadın ürolojisi ve üroonkoloji disiplinleri 

kendi içerisinde çalışma ve araştırma faa-

liyetlerini sürdürmektedir. Öğretim eleman-

larının çok sayıda yurtdışı ve yurt içi yayınları 

bulunmaktadır.
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ÜRoLoJİ

İletişim Bilgileri 

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5. Sok. 
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Ülkemizde çok sık görülen hastalıklardan 
birisi olan böbrek ve idrar yolu taşı 
tedavisi için böbrekten kapalı, aşağı 
idrar yolundan kapalı ve açık ameliyat 
yapıldığı gibi bu hastalıklar dışarıdan 
taş kırma (ESWL) yöntemi ile de tedavi 
edilebilmektedir. 

Böbrek taşları idrarda kristalleşen 
minerallerin oluşturduğu ve böbreğin 
iç kısmında büyüyen sert oluşumlardır. 
Normalde idrar bu kristalleşmeyi 
engelleyen kimyasallar içerir. Ancak bu 
engelleyicilerin yetersiz kaldığı kimselerde 
idrarda kristaller oluşur. Kristal aşamasında 
böbreği terk eden parçacıklar herhangi 
bir yakınmaya neden olmazlar. Eğer bu 
kristaller böbrekten biran önce atılmazlar 
ve bir araya gelip yapışırlarsa böbrek taşı 

için çekirdek kısmı oluştururlar. Daha sonra 
bu çekirdek üzerine özellikle kalsiyum 
tuzlarının gelip çökmesi ile böbrek taşı 
oluşur. 

Kliniğimizde bütün tedavi seçeneklerinin 
bulunması, bunların tek başına veya 
diğer yöntemlerle birlikte kullanılmasına 
ve böylece tam taşsızlık elde edilmesine 
olanak sağlamaktadır. Yeni nesil taş kırma 
cihazı ve gelişmiş endoskopik (kapalı) 
işlemler sayesinde açık taş ameliyatı 
gereken olgu sayısı son derece düşüktür.  

Taş kırma işlemi kliniğimizde anestezi 
doktorları eşliğinde sakinleştirme ve 
ağrı kesme yöntemleri uygulanarak 
ağrısız şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Hastalarımızın takibi kliniğimizdeki ultrason 
ile gerçekleştirilmektedir. 

Taş Kırma Ünitesi
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Özel Sigorta görevlilerimiz; öğretim üyesi 
muayene randevularınızı en erken tarihe dü-
zenleyerek, tanı amaçlı istenilen tetkiklerinizin 
aynı gün içinde tamamlanmasını sağlar. So-
nuçlarınızın kısa süre içinde değerlendirilme-
sini gerçekleştirir ve tetkik sonuçlarınızı elektro-
nik ortamda tarafınıza iletir.

Yatarak tedavi gerektiren durumlarda, sözlü 
veya yazılı onay işlemlerinin yürütülmesi özel 
sigorta birimimiz tarafından takip edilmekte-
dir. Hastalarımızın yatarak alacakları tedavi-
lerinin en iyi fiziksel koşullarda yapılabilmesi 
için özel odalarımızın tahsis edilmesinde  de 
ofis görevlilerimiz aracılık etmektedir. Ofisi-
mizin, özel sigorta ve anlaşmalı kurumlarla 
yaptığı anlaşma detaylarını öğrenmek ya 
da muayene randevusu almak için 0 (312) 
223 33 22 no’lu telefonu arayabilirsiniz.

Uluslararası Hasta işlemlerimiz ise, talebi-
nizin iletildiği ilk günden ülkenize dönene 
kadar geçen süreçte tek elden hizmet ve-
ren bir bölüm olarak yapılandırılmıştır. Özel 
eğitimli uluslararası hasta uzmanlarından 
oluşan takımımız sevecen, sağduyulu ve 
saygılı üst düzey hizmet vermektedir. Ulus-
lararası hasta uzmanımız, BAŞKENT’in dün-
ya standartlarındaki hizmetlerinden fay-
dalanmanız için size rehberlik edip; tıbbi 
ihtiyaçlarınız, bireysel tercihleriniz ile kültü-
rel, lisan ve dini beklentilerinizi kusursuz bir 
şekilde sentezleyerek, mümkün olduğunca 
kendinizi evinizde hissetmenizi sağlayacak-
tır. Ofisimizin uluslararası hasta hizmetleri 
detaylarını öğrenmek için 0312 212 68 68 
- 1143 veya 0 533 381 91 74 no’lu telefon-
ları arayabilirsiniz. 

ÖZEL SİGoRTA VE 
ULUSLARARASI HASTA oFİSİ
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ANLAŞMALI KURUMLAR

SİGoRTA ŞİRKETLERİ
Acıbadem Sigorta A.ş.
Adac Özel Sağlık Sigorta (Almanya)
Ak Sigorta A.ş.
Allianz Sigorta A.ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.ş.
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi
Axa Sigorta A.ş.
Axa Sigorta A.ş. Sağlığım Tamam Poliçesi
Bupa Insurance Ltd. İngiltere
Cgm Compugroup A.ş.
Demir Hayat Sigorta A.ş.
Dubai Sigorta A.ş.
Ergo Sigorta A.ş.
Ergo Sigorta Şirketi Tamamlayıcı
Eureko Sigorta A.ş.
Euro-Center
Europ Assıstance
Generali Sigorta A.ş.
Gmc Servıces International Fransa
Groupama Sigorta A.ş.
Güneş Sigorta A.ş.
Güven Sigorta A.ş.
Halk Sigorta (Birlik Sigorta) A.ş.
Hdı Sigorta A.ş.
Inter Partner Assıstance
Mapfre Genel Sigorta A.ş.
Mapfre Genel Sigorta A.ş. Fark Yok Poliçesi
Marm A.ş.
Metlıfe Emeklilik Ve Hayat Sigorta A.ş.
Mondial Assistance
Ray Sigorta A.ş.
Remed Assıstance
S.o.s. Internatıonal Ambulans Servisi A.ş.
Sompo Japan Sigorta A.ş. (Fiba Sigorta A.ş.)
Tur Assıst
Vanbreda
Yapı Kredi Sigorta A.ş.
Ziraat Sigorta A.ş.
Zürich Sigorta A.ş.

BANKALAR
Esbank Mensupları Emekli Sandığı Vakfı

Fortis Bank A.Ş. Mensp. Emekli Sand. Vakfı

Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı

İş Bankası

Şekerbank Vakfı

Tc Merkez Bankası

TC Merkez Bankası Sos. Güv. Vakfı

Türkiye Vakıflar Bankası

RESMİ KURUMLAR
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Ankara Sanayi odası

Ankara Ticaret Odası

Milli Reasürans T.A.Ş. Mensp. Emekl. ve 

Sağlık Sand. Vakfı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

TCDD Vakfı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Yeşilkart

Türkiye Barolar Birliği

PİLoTAJ
Borajet Havacılık Taşımacılıık

Güneş Ekspres (Sun Expres) Havacılık Aş.
Han Havacılık
Heliportugal

Mng Hava Yolları Taşımacılık A.Ş.
Skyline Ulaşım Ticaret A.Ş.

Türk Hava Kurumu
Yüzüak Havacılık



Başkent Üniversitesi Hastanesi 
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 10. Sok. No:45 Bahçelievler/ANKARA 

Tel: 0312 212 68 68

Diş Hekimliği Fakültesi
11. Sok. No:26 Bahçelievler/ANKARA 

Tel:  0 312 215 13 36

Maltepe Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği
Kubilay Sok. No: 36  Maltepe/ANKARA

 Tel: 0 312 232 44 00 

Ümitköy Polikliniği
Mutlukent Mahallesi 1963. Sok. (Eski 92. Sok.) No:17 Ümitköy/ANKARA

Tel:  0 312 235 70 50

Ümitköy Diyaliz Merkezi
Mutlukent Mahallesi 1942. Cad. No:35 Ümitköy/ANKARA 

Tel:  0 312  236 10 50

Yenikent Polikliniği  
29 Ekim Mahallesi Deniz Sok. No:7 Yenikent/ANKARA 

Tel: 0 312 277 38 48 

Yenikent Diyaliz Merkezi
29 Ekim Mahallesi Deniz Sok. No:7 Yenikent/ANKARA

Tel:  0 312 277 14 85 

Ayaş Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
Karakaya Cad. No:10 06710 Ayaş/ANKARA

Tel: 0 312 712 23 40

Geriatri Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi 
Eskişehir Yolu 25. Km Yapracık/ANKARA

Tel: 0 312 299 82 00

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
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www.baskent-ank.edu.tr

http://www.baskent-ank.edu.tr/

