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Editörden...

Rize’de yaşayan aile Feyzanur’a ke-
sin olarak “kalp nakli olmalı “ tanısı 
konduktan sonra, doktorlarının tali-
matıyla Ankara’ya taşınmak zorunda 
kalıyorlar. Daha doğrusu Feyzanur 
annesiyle birlikte Ankara’da, kardeş-
leri de babalarıyla birlikte Rize’de ya-
şamaya başlıyorlar. Feyzanur, Melek 
Hanım ile Recep Ali Bey’in 3 çocu-
ğundan ortancası. Ailenin tek şans-
sızlığı Feyzanur’un rahatsızlığı değil 
maalesef. Şu an 6 yaşındaki küçük 
oğulları Ömer, 17 aylıkken geçirdiği 
omurilik iltihaplanması nedeniyle 
yürüyemez durumda. Büyük abinin 
okulu, babanın işi, her şeyden önem-
lisi Ömer’in tedavisinde ailenin yakın 
akrabalarının desteği gerektiğinden 
aile ayrı yaşama kararı alıyor. Çünkü 
Melek Hanım yaklaşık 2 sene boyun-
ca Feyzanur’la birlikte hastanede 
kalıyor. Ömer’in fizik tedavisi de hala 
devam ediyor, anne-babası büyük 
bir ümitle oğullarının yürümesini, 
koşmasını bekliyorlar. 

FEYZANUR 3 YILDIR 
KALP NAKLİ OLMAYI BEKLİYOR. 

Anne Melek Ha-
nım’ın röportaj 
boyunca gözleri 
hep ıslaktı. Ama 
dimdik, kızının 
yanında güçlü 
durmaya çalışan 
bu anne, kızının 
evde eğitimi, ta-
yininin Anka-
ra’ya alınamama-
sı gibi hastalığın 
getirdiği yan so-
runlarla boğu-
şuyor. Feyzanur 
ve annesinin rö-
portajıyla sizleri 
başbaşa bırakıyo-
rum.

Kocaman gözlerinde 
ışık parlayan, boyun-
dan büyük hayalleri 
olan, hayata dört elle 
sarılmış ufacık bir kız 
çocuğu. Ufacık diyo-
rum çünkü hastalığı 
“Restriktif ve Dilate 
Kardiyomiyopati” yani 
kalp yetmezliği bu 
nedenle  yaşıtlarından 
çok daha geride kalmış 
bir bedene sahip. Küçük 
bedeni, minik kalbinin 
hastalığına direnmeye 
çalışıyor. Umudunu hiç 
yitirmeden kalp nakli 
olacağı günü bekliyor. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. 

Hayvanlar hastalanınca konuşamadıkları için 
dertlerini anlatamıyorlar ya, ben çok üzülüyorum 
onlara. O yüzden büyüyünce veteriner olup, 
onları iyileştireceğim. 

Dergimiz baskı 

aşamasında iken

  Feyzanur için uygun 

bir kalp bulundu ve 

nakil gerçekleştirildi.8 9



Annemle 
babam, Atilla 
Hocadan bilgi 

almak için 
yanına girerken 

onlara ben de 
gelmek istedi-

ğimi söyledim. 
Hastalığımı ve 
nasıl iyileşece-

ğimi öğrenmek 
istiyorum. Neler 

yapmam ge-
rektiğini Atilla 

hocamdan 
dinledim. An-
nem yanımda 

olmasa bile Bir-
gül hoca olsun, 

İlkay Hoca ol-
sun, Atilla Hoca 

olsun kendim 
yanlarına girip 

soru sorabiliyo-
rum. Arkadaş-
larımla oynu-

yorum ama çok 
koşmuyorum,  
yorulmamaya 

çalışıyorum.

-Melek Hanım: Karın 
ağrıları oluyor bazen, 
yedikleri vücudunu et-
kiliyor, sindiremiyor. 
Feyza acı yemeyi çok se-
viyor. Bu yüzden birkaç 
kere acile geldik. Karın 
spazmı gibi birşey geçir-
di. Ama bunun dışında 
çok şükür acil bir durum 
yaşamadık. 

-Feyzanur: Ailede en 
hastalanmayan be-
nim aslında, en daya-
nıklı olan da benim.

-Melek Hanım: Tabi 
kendine çok dikkat edi-
yor. Evde grip olan biri 
varsa hemen “anne 
tavuk çorbamı hazır-
la“ der. Kendine neyin 
yararlı olacağına artık 
kendi karar verebiliyor.  
Yapracıkta yatarken 
hastalar ya da hasta 
yakınları, “seni biraz 
sevebilir miyiz?” dedik-
lerinde doktorlarım izin 
vermiyor, enfeksiyon 
kapmamalıyım diye 
kendi uyarıyordu.

Merhaba, Melek Hanım. Bize ailenizi 
anlatarak röportajımıza başlayalım 
istiyorum. Ne yaparsınız, nerde 
yaşarsınız? Bize anlatın lütfen.

-Melek Hanım: 
Sebebi belli değil. 

Genetik, doğumsal ya 
da sonradan olabilir 

diyor doktorlar. Ailede 
böyle bir kalp has-

talığı yok. Çocuklar 
da kalıtsal olabilir 

endişesiyle kontrolleri 
yapıldı. Onlarda bir 

sıkıntı yok.

-Melek Hanım: Feyzanur yaşama dört elle sarılmış, hayata çok pozitif bakan bir çocuk. Hayalleri 
çok fazla. Alışveriş yapmayı, süsü, lüksü çok seviyor. Yaşıtlarına göre çok olgun, aklı başında bir 
kız. Hastalığının ciddiyetinin farkında. Kendini korumayı çok iyi öğrendi. Çünkü doktorumuz Atil-
la Hoca (Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi AD Öğretim Üyesi) Feyza-
nur’un efor sarfedecek her işten kaçınmasını istiyor. 

-Melek Hanım: Başkent 
Hastanesinde tedavimiz 

başladıktan sonra 2 yıl 
boyunca hastanenin Yapra-
cık’ta bulunan Psiko-Sosyal 
Rehabilitasyon Merkezi’nde 

kaldık. Bu arada oğlum 
Ömer de hastaydı. Feyzanur 

hastalandıktan 6 ay sonra, 
Ömer 17 aylıkken geçirdiği 

“Omurilik İltihaplanması” 
nedeniyle yürüyemez hale 
gelmişti. Oğlum babasıyla 

birlikte Rize’de bakıcıyla 
büyüdü. Ve ben maalesef 

kızımın yanında hastanede 
olmam gerektiği için oğlum-

la ilgilenemiyordum.

HASTALIĞININ SEBEBİ NEYMİŞ?

ÇOK GEÇMİŞ OLSUN. BİZE BİRAZ 
FEYZANUR’DAN BAHSEDERMİSİNİZ, 
NASIL BİR ÇOCUK? SAĞLIĞI ŞUAN NASIL? 
HASTALIĞININ NE KADAR FARKINDA?

KALP NAKLİ KARARI ALINDIKTAN SONRA 
ANKARA’DA NASIL BİR  YAŞAM KURDUNUZ?

1

3

2

Rize’de Çaykur’da muhasebe müdürüydüm. Feyzanur’un hastalığından beri çalışamıyorum yani rapor-
luyum. Eşim Öğretmen. 3 çocuğumuz var. Feyzanur’un hastalığına kadar gayet normaldi hayatımızdaki 
her şey. 4 yaşındayken birden hastalandı. Oysaki doğumundan itibaren 4 yaşına gelene kadar hiçbir 
sıkıntısı olmamıştı.  Rize’deki hastaneden İstanbul’a sevk ettiler bizi. Siyami Hersek Çocuk Hastanesi’nde 
4 yıl tedavi olduktan sonra Feyzanur’un kalp naklinden başka kurtuluşu olmayacağına karar verildi. Bize 
de çocuk kalp nakillerinde çok başarılı olan Ege Üniversitesi Hastanesi ya da Başkent Üniversitesi Has-
tanesi’ne gidebileceğimizi söylediler. Ve eklediler: ”hayatınız değişecek, zorlu bir yolculuğa hazır olun” 
dediler. Ama bu kadar zor olabileceğini açıkçası eşim de ben de düşünmemiştim. Başkent Üniversitesi 
Hastanesi’ni seçerek 2014 yılının Temmuz ayında Ankara maceramız başladı. Ağustos ayında hastaneye 
yattık ve tam 2 yıl boyunca hastanede kaldık. 
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-Melek Hanım:  Çok. Benim bu hayattaki en büyük şansım eşim. Zorunlu olarak kendimize ayrı 
yerlerde yaşam kurmak zorunda kaldık ama birbirimize olan desteğimiz hiç azalmadı. Onun da 

aklı hep bizde. Ben Feyzanur ile hastanede yatarken onun işi daha zordu. Hem hasta bir çocukla 
ilgileniyor, hem okula gidiyor 20-25 çocuğu var, hem de oğlunu TEOG’a hazırlıyor. Fen lisesini 

kazandırıyor. O çocuğunu da kurtarmaya çalışıyor. Biri için diğerini feda etmiyor.  Öyle bir baba.   
Bize burada bir ev almak için çırpındı durdu. Geçen sene de çok şükür buradan bir ev aldı bize. 

BABA BU OLAYIN NERESİNDE. 
SİZE DESTEK OLUYOR MU?

6

Feyzanur: Çoğu kişi 
organ naklinin ne de-
mek olduğunu bilmi-
yor. Devletimizle ve 
cumhurbaşkanımızla 
bu konuyu görüşmeyi 
çok istiyorum. Onun 
herkese duyurabile-
ceğini düşünüyorum. 
İnsanların bilinçlen-
dirilmesini, organ 
bağışının ne demek 
olduğunu, yaygınlaş-
masını, çoğalmasını 
istiyorum. Sadece 
kendim için değil, 
benden başka birsürü 
kişi organ nakli bek-
liyor. Onlar adına da 
organ bağışı istiyo-
rum. 

SON OLARAK, 
ORGAN NAKLİ İLE İLGİLİ 
OKUYUCULARIMIZA 
NASIL BİR MESAJ VERMEK 
İSTERSİNİZ? 
ÖNCE FEYZA’DAN 
BAŞLAYALIM.

7
-Melek Hanım: Feyzanur’un 
söylediği her şeye katılı-
yorum. Organ naklinin ne 
olduğunu ve önemini her-
kese anlatmalıyız. Bunun en 
etkin yolunun, basın, medya 
olduğunu düşünüyorum. 
Toplumdaki kanaat önderi 
olan sanatçıların, ünlülerin,  
gazetecilerin, siyasetçilerin 
ağzından bu konuyu duyur-
mak önemli. Herkes artık 
facebook kullanıyor, tweeter 
kullanıyor. Sosyal medyanın 
ulaşmadığı kimse yok. Sağlık 
Bakanlığı’nın yanı sıra bence 
en önemli görev Diyanet 
İşleri’ne düşüyor. Çoğu insan 
günahtır diye organ ba-
ğışlamıyor. Toprak altında 
çürüyüp gideceğine organ-
larımızla en az 6 kişiye can 
katmak ne büyük sevap.

FEYZACIM ŞİMDİ NE YAPIYORSUN, 
OKULA GİTTİN Mİ? HASTALIĞININ SANA NASIL BİR ETKİSİ OLDU?

Okula gitmeye 
bayılıyor, memle-
kete gittiğimizde 

babasının oku-
luna gitmek için 

can atıyor. Sabah 
babası onu uyan-
dırmadan okula 

gittiyse kavga 
etmeye başlıyor. 

Aslında gitmemesi 
lazım.

4

5 HEP FEYZANUR’UN HASTALIĞINI ANLATTINIZ AMA 
BAKIMVEREN OLARAK SİZ NASILSINIZ?

Böyle büyük ve uzun süreli hastalıkların en kötü tarafı bir süre sonra yalnız 
kalmak bence. Herkes anlatınca çok üzülüyor ama elini kimse taşın altına 
sokmak istemiyor. Benim o kadar geniş bir sosyal çevrem vardı ki. Rize’de 
tanınmış bir ailenin kızıyım, eşim de öyle. Çevresinde sevilen sayılan kişiler-
dik eşimle. Arkadaşlarımız, dostlarımızla düğünlerde cenazelerde birliktey-
dik. Şimdi sudan çıkmış balığa döndük. Hayatımızın merkezinde hastalıklar 
var. Moral, motivasyon bu durumda çok önemli. En yakınınızdakilerin bile 
bir süre sonra uzaklaştığını görüyorsunuz. Rize’de teyzeleri, halaları olması-
na rağmen hasta oğlum bakıcıyla büyüdü. En ufak bir ruh hali değişikliğin-
de çocuklar anlıyor, onların yanında ağlayamıyorum bile. İkisi de gözümün 
içine bakıyor, anne neden mutsuzsun, niye üzgünsün diye soruyorlar. Sana 
bişey olsa biz naparız diyorlar. Sağlığın yanında maddiyat da gerekiyor. Be-
nim çalıştığım Çaykur, Tarım Bakanlığı’na bağlı. Buraya tayinimi aldırmaya 
çalışıyorum fakat o da beklemede şu an.

-Feyzanur: Doktorlarım enfeksiyon kapma olasılığına karşı okula git-
meme izin vermedi. Hastanedeyken de eve çıkınca da evde eğitim gör-
düm. Ama artık 5. Sınıf olduğum için eve öğretmen gelip gelmeyeceği 
belli değil. Artık farklı branşta dersler olacak çünkü.  Bilgisayar üzerin-
den açık öğretim üzerinden ders göreceğim büyük bir ihtimalle. Benim 
için pek zorluğu yok hastalığımın. Annemle babam tüm işlerime yar-
dım ediyor zaten. Sadece koşuşturmacalı oyun oynayamıyorum. Dışarı 
çıkmamda engel yok. Bir de okula gidebilseydim.  Bu noktada söze anne 
Melek Hanım giriyor: Bana bir etkisi yok diyor ama, dışarıya çok fazla 
çıkması ve kalabalık ortamlara girmesi yasak. Mecbur kalmadıkça bu 
ortamlara girmemeye çalışıyor, Atilla Hoca’nın izni olmadıkça Ankara 
dışına çıkamıyoruz.

-Melek Hanım:  Milli Eğitim Bakanlığı Feyza gibi hasta ve okula gideme-
yecek durumda olan çocuklar için evde eğitim hizmeti veriyor. Hastaneden 
aldığınız sağlık raporuyla gidip Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM)’ne 
başvuruyorsunuz. Ama prosedürleri çok ağır ve uğraştırıcı. Neyse ki eşim 
öğretmen ve sistemi, yolu yordamı biraz da olsa biliyor. Kızımın eğitim ala-
bilmesi için resmen mücadele ediyoruz. Ama hiç bilmediğim bir şehirde, bir 
yanda hasta bir çocukla bu işlerin peşinden koşmak oldukça yıpratıcı olu-
yor. Evde eğitim programı kapsamında haftada 8 saat evde eğitim almaları 
gerekiyor. Eylül’de evde eğitim için verdiğimiz dilekçenin sonuçlanması bir 
eğitim döneminin sonunu buldu. Öğretmen almadığı bir eğitimin karnesini 
vermeye geldi. Bu konuya Milli Eğitim Bakanlığının el atması lazım. Bu ço-
cuklar arasında çok zeki çocuklar var. Eğitim hakkını bu çocukların elinden 
almamalıyız. Allah bir yerden eksik verdiyse bir yerden fazla verir. Bu çocuk-
lardan vazgeçmesin devletimiz.

12 13



Kalp naklinde amaç kalp yetmezliği olan bireyin uzun 
ve kaliteli yaşayabilmesidir. Bu nedenle alınan kalbin 

performansının yeterli olması beklenir. Vericide beyin 
ölümü kalbe ait nedenle gerçekleşmişse (Aritmi, kalp 

enfarktüsü), öncesinde kalp hastalığı mevcutsa (Romatiz-
mal veya konjenital kalp hastalığı), kalbin durup yeniden 

çalıştırıldığı kalpler kullanılmaz. Verici kalbin az olması 
nedeniyle, kalp nakli yapılamadığında alıcının yaşama 

olasılığı çok düşük ise bu durumlarda normalde kullanıl-
mayacak olan verici kalbi kullanılabilir (Marginal donor).

Özellikle kalbin vericiden çıka-
rılmasından, alıcıda nakil yapı-
lıp kalbin çalıştırıldığı ana kadar 
olan süre çok önemlidir. Bu süre 
4 saatin altında olmalıdır. Maksi-
mum  6 saati geçmemelidir. Bu sü-
reyi kısa tutabilmek için mümkün 
olduğunca emniyet şartlarına 
dikkat edilerek tüm işlem süratle 
yapılmalıdır. Kalp şehirler arası 
alınacaksa en uygun ulaşım vası-
tası tercih edilmelidir.  Bu  sürenin 
uzaması nakil yapılan kalbin per-
formansının azalması sonucunda 
başarının azalması demektir.  

Başkent Üniversitesi Ankara hastanesinde  ilk kalp nakli Şubat 2003 tarihinde 
yapıldı. Hastanemizde günümüze kadar toplamda 123 hastaya kalp nakli yapılmış 
olup, yılda 10-15 hastaya yapılabilir  noktasına gelinmiştir.  Başkent Üniversitesi 

Adana Hastanesi’nde Aralık 2016’da ilk kalp nakli yapıldı. Yapılan kalp nakli 
sayılarındaki azlık, kalp yetmezliği hastasının olmamasından veya yapılmasındaki 
zorluklardan değil sadece ve sadece vericinin az olmasından kaynaklanmaktadır. 

 Hastanın tedavisinin sadece kalp nakli  ile olabileceği kararı Kardiyolog, Kalp Damar Cerrahı ,                      
           Psikiyatrist ve Anestezist tarfından oluşan konsey tarafından kabul edilmelidir. Sonrasında hasta ve 
ailesine kalp nakli ile ilgili bilgilendirme yapılıp Sağlık Bakanlığı bekleme listesine bildirilir. Bu noktadan 
sonra sıralama tamamen Sağlık Bakanlığı kontrolü ve güvencesi altındadır.  Bekleme listesi normal ve 
acil liste olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Normal listede olan hastalar genellikle evde bekleyen çok sıkıntısı 
olmayan hastalardır.  Bu hastalara sıranın gelme olasılığı çok düşükdür. Acil şartlarını oluşturan hastalar 
hastanede yatıp yoğun tedavi gerekliliği olan hastalardır.  Beklenen kalp çıktığında vericiden alınan kalp 
bakanlık görevlileri tarafından öncelikle acil listesindeki hastalarla eşleştirilir. Uygun alıcı bulunmaz ise 
kalp normal listesindeki hastalara teklif edilir. Hasta acil listesinde iken genel durumu çok kötüleşir geçici 
destek cihazı kullanma geregi duyulur noktaya gelirse kalp ilk kez bu konumdaki hastaya sunulur.  Bu 
durumdaki hastalar için süre hayati öneme sahiptir. Geçiçi destek cihazı ile yaşam süresi kısıtlıdır. Belli sü-
rede kalp çıkmadığında hasta kaybedilir. Görüldüğü gibi organ bağışı hayat kurtarıcı bir aktivitedir. Çok 
acil durumdaki bir hastaya kalp bulmada zorlanılırken normal listedeki hastalar yaşam kalitesi düşük 
şekilde uzun süreler beklemek zorunda kalırlar.  

Gerçekleştirdiğimiz 

100. Kalp Nakli ameliyatı 

kutlamasından bir kare...

Kalp naklinde cinsiyetin önemi yoktur. Genelde aynı cins 
olması tercih edilmesine rağmen erkekden alınan kalp 
kadına nakil yapılabilir veya tersi olabilir. Kalp naklinde 
yaş sınırıda yoktur. Ancak kliniğimizde prensip olarak 
vericinin az olması nedeniyle 50 yaşın üzerinde kalp 
nakli yapılmamaktadır.  Ülkemizde ve hastanemizde 1 
yaş altında uygun vericinin olmaması nedeniyle de kalp 
nakli yapılamamıştır. Ancak bekleme listemizde 1 yaşın 
altında hastamız mevcuttur. Türkiye’de en küçük yaşta 
kalp nakli yapılan hasta,  Başkent Üniversitesi Ankara 
Hastanesinde yapılmış olup 12 aylıkdır. Hastanemiz-
de 0-1 aylık dönemde dahi kalp nakli yapabilmek için 
uygun alt yapı mevcutdur.

Kalp hastalıklarında ilaç 
tedavilerinin, girişimsel 
tedavilerin veya cerrahi 
tedavi yöntemlerinin 
faydalı olmadığı 
dönemlerde hastalık 
daha da ilerleyerek 
yaşam kalitesinin çok 
bozulduğu, beklenen  
tahmini yaşam süresinin 
çok kısaldığı bir duruma 
gelinir. Bu durum son 
dönem kalp yetmezliği 
olarak tariflenir. Bu 
noktadaki hastalarda  
çözüm KALP NAKLİ dir.

Kalp naklinde alıcı ve  
verici arasında ilk  dik-
kat edilecek parametre 
kan grubudur. Kalp 
nakli acil işlem olması 
ve sadece kadavra 
(Beyin ölümü olan 
kişi) den yapılabilmesi 
nedeniyle  daha hassas 
doku grupları çalışı-
lamaz. Sadece alıcı ve 
verici arasında kan 
naklinde uygulandığı 
gibi uygun kan grupları 
olması aranır. Özel du-
rumlarda genel verici, 
genel alıcı  şekli düşü-
nülebilir. Hatta yeni 
doğan döneminde (0-1 
ay) kan grubuna dikkat 
edilmeksizin kalp nakli 
yapılabilir. 
Diğer dikkat edile-
cek parametre vucut 
ağırlığı (VA) dır. Verici, 
alıcı arasında VA’ı farkı 
%20 oranında az veya 
fazla olabilir. Vericinin 
VA’ı alıcıdan %20 den 
daha az olursa kardi-
yak performans yeterli 
olmayacaktır. VA’ı %20 
den daha fazla olursa 
kalp debisinin fazla 
olmasına bağlı kan 
basıncında yükselme 
ve özellikle beyinle 
ilğili olumsuzluklar, ve 
kalbin alıcı gögsüne 
sıgmaması gibi durum-
lar ile karşılaşılabilir. 

FEYZANUR’un takibini yapan, uygun kalp çıktığında 
Kalp Nakli Operasyonunu yönetecek olan Kalp Damar 

Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan değerli doktorumuz 
Prof. Dr. Atilla Sezgin’in hazırlamış 

olduğu Kalp Nakli ile ilgili yazı ile başbaşa bırakıyoruz.
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Organ Nakli Merkezleri

 Başkent Üniversitesi 
Organ Nakli Merkezleri

karaciğer, böbrek, kalp, 
kemik iliği ve kornea 

nakillerinde elde ettiği 
yüksek başarı oranları 

ile 
yeni bir hayat için 

umut olmaya 
devam ediyor.

ankara.baskenthastaneleri.com

Kalp Nakli aktivitesinde en önemli sorunlardan biri kalp nakli sayısının düşük olmasıdır. 
Burda birinci neden verici kalbin az olmasıdır. İnsanlar organ nakli bağışı konusunda teşvik 
edilmeli, bu konuda bilinçlendirilmeli ve onlara bazı güvenceler verilmelidir.  Bu amaçla-
da biz hekimlere, basına, Diyanet İşlerine ve Sağlık Bakanlığı’na  çok görev düşmektedir.  
Bugüne kadar yapılan aktiviteler çok katkı yapmış ve nakil aktivitesinin bugünkü noktaya 
gelmesine katkıda bulunmuştur. Ama bu yeterli değildir.
Hasta ve hasta yakınılarının sosyal medya gibi iletişimin kolay kurulabileceği kaynakları kul-
lanarak insanları devamlı bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmek gibi görevleri olmalıdır. 
Son dönem kalp yetmezliği olan hasta ve ailesinin içinde bulunduğu zor duruma yarın bir 
başka ailenin düşmeyeceğini  söylemek mümkün değildir. O nedenle de bu hastaların içinde 
bulunduğu zorluklarla yüzleşerek organ bağışı için daha aktif olmalıyız. 
Ailelerin organ bağışı noktasında en tedirgin oldukları noktalardan biri beyin ölümü kavra-
mına olan güvensizlikleri olduğu görülmektedir. Beyin ölümü beyin komasından farklı ola-
rak hastanın iyileşmesinin mümkün olmadığı tıbbi bir durum olup birden fazla doktor tara-
fından karar verilir.  Bu amaçla aileler bu karar hakkında en küçük şüphe duymamalıdırlar. 
Organ nakli izninin verilebilmesi için kişinin sağlığında yakınına ‘ben organlarımı bağışlıyo-
rum’ demesi yeterli olacaktır. Organ bağış kartının bulunması olayı daha da kolaylaştıracak-
dır. 

Kalp nakli için Başkent Üniversitesi hastanelerinde herhangi bir ek ücret ödenmemektedir.  Hatta 
kalp nakil öncesi ve sonrasında kalp hastalığı ile ilgili sorunlarda  yatış süresi ve olabilecek kalple ilgili 
diğer organ  hastalıkları dikkate alınmaksızın ek ücret alınmamaktadır. 
Devlet Hastanelerinde de Başkent Üniversitesi hastanelerinde olduğu gibi kalp nakli için herhangi bir fark 
alınmamaktadır. Türkiyede kalp nakli her yaş grubunda yapılabildiğinden resmi kanallarla yurt dışına 
gidilmesi mümkün değildir.  Türkiyede yabancılara kalp nakli yapılamadığı gibi yurt dışında da Türk va-
tandaşına çok özel durumlar haricinde devlet desteğinde kalp nakli yapılamaz. 

Son dönem kalp yetmezliği olan hastalarda kalp 
naklinin yapılmış olması yaşam kalitesini artı-
racaktır. Her şey iyi gittiği takdirde nakil yapılan 
hasta, kalp hastası olmayan yaşıtları ile aynı ya-
şam kalitesine ulaşacaklardır. Yani okuluna gi-
debilir, işini yapabilir, hatta sporunu yapmalıdır. 
Ancak nakli yapılan kalbin reddi, kullanılan ilaç-
ların yan etkilerinin araştırılması, ilaçların sevi-
yelerinin ayarlanması ve olabilecek enfeksiyon-
lara erken önlem amacıyla sık  kontrol gerektirir. 
Zaman zaman hiç bir şikayet olmasada nakil 
yapılan kalpte red olayının var olup olmadığını  
belirlemek amacıyla belirli aralıklarla kalpten bi-
yopsi alınması , gerekirse koroner anjiyografi ve 
kalp boşluklarının basınç ölçümünün  yapılması 
gerekir. 
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 Başkent Üniversitesi İstanbul Diyaliz Merkezi; 
Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Merkezi Vakfı tara-
fından 1982 yılında başlatılan sağlık çalışmaları kap-
samında, 1984 yılında Bostancı semtinde kronik böbrek 
yetmezliği hastalarına hizmet vermeye başlamış ve 1992 
yılında Altunizade semtine taşınmıştır. 25 yıl aynı 
adreste diyaliz hastalarına hizmet verdikten sonra, 3 
Temmuz 2017 tarihinde Çekmeköy semtindeki yeni binasına 
taşınarak, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını en 
üst seviyede karşılayacak kaliteli sağlık hizmeti sun-
mak misyonu ile hizmet vermeye devam etmektedir.

iSTANBUL
DiYALiZ MERKEZi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ



mevcuttur.

15 Ocak 1994 tarih ve 21819 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanan 3961 
sayılı kanun uyarınca Başkent Üni-
versitesi bünyesinde hizmet veren 

bir Diyaliz Merkezi olma avantajıyla, 
hastalarımıza Başkent Üniversitesi 

İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi’nde de böbrek hastalık-
ları ile ilgili indirimli sağlık hizmeti 

sunulmaktadır.

Sosyal Hizmet Uzmanımız
tarafından, hastalığın ve 
diyaliz  işleminin yarattığı 
stresi azaltıp,  tedavinin 
başarısını artırmak,  
hastalarımızın yaşam kalitesini 
 yükseltmek için psikolojik  
çalışmaların yanı sıra sosyal 
içerikli  çalışmalar (tiyatro, 
koro çalışması vb)  da 
düzenlenmektedir.

2.000 HA STAYA

UYGULANMAKTADIR .

Merkezimizde;
2.019,90 m² kapalı alanda, 
42 asıl ve 2 yedek olmak 
üzere toplam 44 diyaliz ma-
kinesi ile haftada 6 gün üçer 
seans Standart hemodiyaliz 
sırasında, konsantre hemo-
diyaliz çözeltilerinin seyrel-
tilmesinde, diyaliz makinesi-
ni doğrudan besleyen saf su 
kullanılarak Hemodiyaliz ve 
Periton Diyaliz tedavisi veril-
mektedir.

Hepatit B (HBV+) ve He-
patit C (HCV+) hastalığı 
taşıyan diyaliz hastaları-
mıza ayrı odalarda ayrı 
cihazlarla tedavi sunul-
makta olup, hasta teda-
vilerinde kullanılan sarf 
malzemelerin tamamı tek 
kullanımlıktır.

Hemodiyaliz hastalarının 
sağlıklarını sürdürmele-
rinde hayati rol oynayan 
diyet ve sıvı önerilerine 
uyum aşamasında diyetis-
yenlerimiz görev almakta 
ve her hastanın yaşı, kan 
değerleri, kilosu, eşlik 
eden hastalıkları doğrul-
tusunda titizlikle çalış-
maktadırlar.
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0312 246 67 29
bedam.baskent.edu.tr

bedam@baskent.edu.tr

BEDAM
Eğitim ve Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi

http://bedam.baskent.edu.tr/
mailto:bedam@baskent.edu.tr


Uzm. Dr. Latife ATASOY KARAKAŞ
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ıDeri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dal

0312 212 29 12
-5303-
-5260-

Randevularınız için ;
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SİGORTA ŞİRKETLERİ

•ACIBADEM SİGORTA A.Ş.
•ADAC ÖZEL SAĞLIK SİGORTA (ALMANYA)
•AGİS GROUP
•AK SİGORTA A.Ş.
•ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
•ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA A.Ş.
•ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
•AXA SİGORTA A.Ş.
•BUPA INSURANCE LTD. İNGİLTERE
•CGM COMPUGROUP A.Ş.
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş TAMAMLAYICI
•DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
•DUBAİ SİGORTA A.Ş.
•ERGO SİGORTA A.Ş.
•EUREKO SİGORTA A.Ş.
•EURO-CENTER
•EUROP ASSISTANCE
•GMC SERVICES INTERNATİONAL FRANSA
•GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
•GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
•GÜVEN SİGORTA A.Ş.
•HALK SİGORTA (BİRLİK SİGORTA) A.Ş.
•HDI SİGORTA A.Ş.
•INTER PARTNER ASSISTANCE
•MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
•MARM A.Ş.
•METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
•MONDIAL ASSISTANCE
•RAY SİGORTA A.Ş.
•REMED ASSISTANCE
•S.O.S. INTERNATIONAL AMBULANS SERVİSİ A.Ş.
•TUR ASSIST
•VANBREDA
•YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
•ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
•ZÜRİCH SİGORTA A.Ş.

BANKALAR

•ESBANK MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
•FORTİS BANK A.Ş. MENSP. EMEKLİ SAND. VAKFI
•GARANTİ BANKASI A.Ş.EMEKLİ VE
YARDIM SANDIĞI VAKFI
•ŞEKERBANK VAKFI
•TC MERKEZ BANKASI SOS.GÜV.VAKFI
•TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI

RESMİ KURUMLAR

•ANKARA SANAYİ ODASI
•ANKARA TİCARET ODASI
•FENERBAHÇE KONGRE ÜYELERİ
•KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI
•MİLLİ REASÜRANS T.A.Ş. MENSP. EMEKL. VE
SAĞLIK SAND. VAKFI
•SELÇUK ECZA DEPOSU A.Ş.
•SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
•TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE
DAYANIŞMA FONU
•TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
•YEŞİLKART

PİLOTAJ

•BORAJET HAVACILIK TAŞIMACILIIK
•GÜNEŞ EKSPRES (SUN EXPRES) HAVACILIK AŞ.
•HAN HAVACILIK
•HELİPORTUGAL
•MNG HAVA YOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş.
•SKYLİNE ULAŞIM TİCARET A.Ş.
•TÜRK HAVA KURUMU
•YÜZÜAK HAVACILIK
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
HASTANESİ
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