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SUNUŞ
Talasemi; ülkemizde en sık rastlanan, anne ve babadan 
çocuklara kalıtsal olarak geçen, taşıyıcıların saptanması, 
genetik danışma ve doğum öncesi tanı konabilmesiyle 
önlenebilir bir kan hastalığıdır. Türkiye’de yaklaşık 1.650.000 
Talasemi taşıyıcısı ve 6.500 kadar Talasemi hastası vardır. 

Ömür boyu kana bağımlı olan ve kesin tedavisi ilik nakli 
ile gerçekleşen Talasemi hastalığı ağır, tedavisi düzgün 
sürdürülmezse yaşam süresini belirgin kısaltan ve yaşam 
kalitesini çok olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Hastalığın 
tedavisi zordur ve maliyeti çok yüksektir. Talasemili bir hastanın 
yıllık tedavi maliyeti 10.000 USD civarındadır. Bu nedenle, 
hastalıklı bireylerin doğmasını engellemek için tarama testi 
ile taşıyıcıların saptanması büyük önem taşımaktadır. Kesin 
tedavisi ise ilik naklidir.

Hemofili; kanın pıhtılaşmasını sağlayan maddelerin eksikliği 
sonucunda gelişen ve nesilden nesile aktarılan ciddi kalıtsal 
bir kan hastalığıdır. Taşıyıcı annelerden erkek çocuklarına 
geçer. Her 5 bin erkekte bir ortaya çıkan hastalık; kol ve bacak 
derilerinde kolay morarma, eklem ve kaslarda ağrılı şişlikler, 
burun ve diş eti kanamaları, özellikle sünnet sonrası yoğun ve 
uzamış kanamalarda kendini gösterir. Kesin tedavisi olmayan 
Hemofili hastalarında eklem, mukoza ve iç organ kanamaları 
hayat boyu devam eder. Bu yüzden hem kanamayı durdurmak 
hem de kanamayı önlemek için ömür boyu damardan tedavi 
almak zorundadır. Kanamalar tedavi edilmezse kalıcı eklem 
hasarı oluşur ve sonrasında hasta yürüme yetisini kaybeder. 
Hemofili hastalarında en sık rastlanan ölüm nedeni kafa 
travması sonrası oluşan beyin kanamasıdır.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı
Dr. Elif GÜLER KAZANCI

HETADER Başkanı
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AMAÇ
HETADER’in öncelikli amacı; ömür 
boyu devam eden kalıtsal kan 
hastalıklardan Hemofili ve Talasemi 
hakkında halkımızı bilgilendirmek 
ve evlilik öncesi tarama testlerinin 
kullanılarak Talasemili bebek 
doğumunun engellenmesidir.
Talasemi ve Hemofili hastası 
çocukların, sağlık ve eğitim başta 
olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının 
sağlanmasına yardımcı olmak, 
kan hastalıkları konusunda ulusal 
düzeyde farkındalık oluşturmak, 
lüzumu ve ihtiyaç halinde ilaç ve 
tedavi masraflarını karşılanmak, bu 
hastalıklarda teşhis ve tedavi ve 
hastalıkların önlenmesinde kamuoyu 
oluşturarak bakanlık düzeyinde 
mercilerinin karar alma süreçlerinde 
etkili rol almak ve bu hastalıklar için 
inceleme ve araştırmalar yapmak,  
kurs, seminer, konferans ve panel gibi 
eğitim çalışmaları düzenlemektir.
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HEDEFLER
Hasta ve aileleri ile sosyal 
dayanışma içinde olarak topluma 
ruhsal açıdan sağlıklı bireyleri 
kazandırmak ve hasta çocuklarımıza 
eğitim gençlerede iş imkanı 
sağlamaktır. En büyük hedefimiz 
ise; Preimplantasyon Genetik Tanı 
yöntemiyle “İlk Bebekten İtibaren 
Tüp Bebek” sloganıyla kalıtsal 
kan hastalıklarını önleyerek sağlıklı 
nesillerin yetişmesini sağlamaktır.
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MORAL VE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ

KONSERLER

EĞİTİMLER / YAZ OKULLARI

YARDIM KAMPANYALARI

PANELLER / SEMİNERLER / KONFERANSLAR

EĞİTİM BURSLARI



Talasemili bir hastanın yıllık tedavi maliyeti 
10.000 USD civarındadır.

HETADER tüm bu amaçların 
gerçekleşmesi için; gerekli 
olan her türlü bilgi, belge, 
doküman ve yayınları temin 
etmek, dokümantasyon 

merkezi oluşturmak, 
çalışmalarını duyurmak için 
amaçları doğrultusunda 
gazete, dergi, kitap gibi 
yayınlar ile üyelerine dağıtmak 

üzere çalışma ve bilgilendirme 
bültenleri çıkarmakta, çeşitli 
eğitim, seminer ve farkındalık 
çalışmaları yapmaktadır.
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Tedavisi ilik 
nakliyle mümkün 
olan Talasemi, 
ömür boyu taze 
kana bağımlı 
kalıtsal bir 
hastalıktır.

Kesin tedavisi 
olmayan Hemofili 
hastalarında eklem, 
mukoza ve iç organ 
kanamaları hayat 
boyu devam eder 
ve ölüm riski taşır.
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PROJELER
KAN KARDEŞİM OLUR MUSUN?

Talasemi, Ömür boyu, 3-5 haftada bir taze kan 
nakli gerektiren ve kesin tedavisi uygun kemik 
iliği nakli ile mümkün olan bir hastalıktır. Talasemi 
hastası bir kişinin ihtiyacı olan kanın tek kaynağı 
insandır. HETADER,  kan bulmadaki zorlukları 
ortadan kaldırmak, taze kana olan ihtiyacı azaltmak 
adına, “Talasemi Hastası Her Çocuk İçin 10 Kan 
Kardeş Mottosuyla” 02 Eylül 2014 yılında,“ Kan 
Kardeşim Olur musun? “ projesini Bursa Büyükşehir 
ve Kızılay işbirliği ile başlatmış ve halen devam 
eden bu proje sayesinde çok sayıda kan kardeşi 
bağışçımıza ulaşılmış, Kızılay kan bağışı oranlarında 
artış sağlanmasına da destek olmuştur.

HEMOFİLİ AKADEMİSİ

HETADER Bursa’da bir ilke imza atarak Hemofili 
hastaları ve ailelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 
“HEMOFİLİ AKADEMİSİ” projesini hayata geçirdi. 
Proje kapsamında Hemofilide dünyaca ünlü 
New Mexico Üniversistesi Pediatrik Hemotoloji-
Onkoloji Prof. Dr. Prasad Mathew’i hastalarla 
buluşturdu. Mathew, hastalarla ve ailelerle tek tek 
ilgilenip sorunlarına yönelik bilgilendirme yaptı ve 
tavsiyelerde bulundu.
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“Kan kardeş 
olalım, ömür 
boyu kan nakli 
gerektiren 
TALASEMİ 
hastalarını 
hayata 
bağlayalım”.
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Kamu Spotu
Türkiye’de ilk Sağlık Bakanlığı 
RTÜK onaylı Talasemi hastalığına 
farkındalık oluşturmak için “Talasemi 
Kamu Spotu” çekilmiş, tüm ulusal ve 
yerel televizyonlarda gösterilmiştir. 
“Hemofili Kamu Spotu” için de 
çalışmalar devam etmektedir. 
Eğitim, seminer ve etkinliklerde 
yine farkındalık oluşturulmak üzere 
Bursaspor, ünlü sanatçıların ve 
Talasemili çocuklarımızın birlikte yer 
aldığı kamu spotu çekilmiştir.
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ETKİNLİKLER
Bursa kent konseyi engelliler meclisi üyesi olan 
HETADER bu amaçlara yönelik sponsorluklar 
ve bağışlarla hasta çocuklarımızın ve ailelerinin 
motivasyonlarını arttırmaya yönelik çeşitlik etkinlik ve 
organizasyonlar düzenlemiş ve düzenlemektedir. 

Bunlar; Sinema etkinliği, derneğimize ait Bursa 
Orhaneli yolunda “Hatıra Ormanı”, “Hayata 
KANalım” projesi kapsamında kermes, Bursaspor 
futbol antrenmanına hastalarımız ile ziyaret, 
Bursa-Fenerbahçe maçı başlangıcına futbolcuların 
hastalarımızla beraber sahaya çıkması, başka bir 
Fenerbahçe-Bursaspor derbisinde pankartımızla 
sahaya çıkılması, yeni yıl kutlamaları, bowling 
turnuvası, iftar yemekleri, Bursa kent müzesi gezisi, 
Çocuk Hastanesinde Talasemi Günü şenliği, Dünya 
Çocuk Hakları Günü kutlaması, tekne turu, “Mutlu 
Düşler Atölyesi”, Bursaspor yöneticileriyle yarıyıl 
karne kutlaması, dönemin Sağlık Bakanı Sayın Uz. Dr. 
Mehmet Müezzinoğlu’nun da teşrif ettiği destek ve 
moral gecesi, defile gösterisi, ayrıca Vosvos Derneği 
etkinliği, aşure günü, Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, 
hastalarımızla kahvaltı, tiyatro izleme, hastaların diş 
kontrolleri. 

EKER “I RUN KOŞUSU” 
HETADER, Eker Süt Ürünleri A.Ş. tarafından 9 Ekim 
2016’da üçüncüsü düzenlenen  ”Eker I Run Koşusu”nda 
sosyal sorumluluk partneri olarak yer aldı.



15



16



17



18

HETADER, Bursa Valisi Sayın İzzettin 
KÜÇÜK ’ün eşi Ayşe KÜÇÜK Hanımefendi, 
Bursa Milletvekili Bennur Karaburun ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Abdülkadir KARLIK ’un katılımlarıyla 
Hemofiliye farkındalık için “Temsili Kına 
Gecesi”  Etkinliği düzenledi.

Yardım Kampanyaları
“Kullanmadıklarınızı Paylaşır Mısınız?” 
Ramazan ayına yönelik yardımlar, yoğurt-
ekmek kuponları, okul ihtiyaçları hediyeleri, 
“Abi Kardeş Sosyal Yardımlaşma Projesi” 
kapsamında askeri öğrenciler ile karşılıklı 
ziyaretler, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli 
kurumlarla kan bağışı organizasyonları 
yapıldı. 

Konser
Talasemi Günü Nilüfer Kadın Korosu konseri, farkındalık için sevilen 
sanatçılarla buluşma.

Seminerler
Bursalı hanımlara seminer, Hemofili yaz okullarına katılım, kök hücre 
paneli, Prof. Dr. Haluk Yavuzer ile söyleşisi.

HEMOFİLİ FEDERASYONU BURSA HEMOFİLİ YAZ 
OKULU

03-04 Haziran 2016 yılında Hemofili Federasyonun her yıl düzenlediği 
“Hemofili Yaz Okulu”  Hemofili Federasyonu, Bursa Büyükşehir 
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Belediyesi ve HETADER işbirliği ile 17 ilden gelen 250 kişinin 
katılımları ile gerçekleştirildi.

I. ve II. BURSA PEDİATRİ GÜNLERİ KONGRESİ
HETADER 2014 yılında 24-26 Nisan arası Merinos Atatürk Kongre 
Merkezinde, Bursa Büyükşehir Belediye, Bursa Dörtçelik 
Çocuk Hastanesi işbirliği ile “Bursa Pediatri Günleri Kongresi”  
gerçekleştirildi. Pediatri günlerinin ikicisi yine 
2014 yılında 14-15 Kasım tarihleri arasında 

Merinos Atatürk Kültür Merkezinde üç 
salonda; halk, hekim ve hemşirelik oturumları 
ile gerçekleştirildi.

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI 
TIP SEMPOZYUMU

4. HETADER bilimsel etkinlik günleri 
kapsamında 13 Mayıs 2017 tarihinde Bursa’da 
ilk defa Ulusal düzeyde konusunda uzman 
olan birçok bilim insanının konuşmacı 
olarak katıldığı “Sağlığınıza Sağlık 
Çocuklarımıza Gelecek” sloganı ile hasta 

çocuklarımızın eğitim bursana destek 
amaçlı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 
Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı.

HİÇ ÖDÜLLERİ
Bursa Halkla İlişkiler 

Derneği’nin düzenlediği 
“Halkla İlişkiler Çalışmaları 
Ödülleri” proje yarışmasında;
Sivil Toplum Kuruluşları 

kategorisinde “Kan Kardeşim 
Olur musun ?” Projemiz 
2017 HİÇ Ödülünü almıştır.
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EĞİTİM BURSU
Çocuklarımıza sağlanacak eğitim bursları ile 
yaşam kalitelerinin artması, mesleki alanda 
geleceğe güvenle bakarak topluma faydalı 
bireyler olmalarını sağlamak.

YAPILAN ÇALIŞMALAR
• Moral / Farkındalık Etkinlikleri
• Yardım Kampanyaları
• Konserler
• Paneller / Seminerler / Kongreler
• Eğitimler / Yaz Okulları
• Eğitim Bursları
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Çocuklarımıza 
sağlanacak 
eğitim bursları 
ile yaşam 
kalitelerinin 
artması, 
mesleki 
alanda 
geleceğe 
güvenle 
bakarak 
topluma 
faydalı 
bireyler 
yetiştirmeyi
amaçlıyoruz.
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KÜKÜRTLÜ MH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO: 20/2  16080  YİĞİTALİ - OSMANGAZİ-BURSA
TEL: 444 5 209   FAKS: 224 222 60 97    bilgi@hetader.org

/hetader

KAN VERİN
HAYAT VERİN

Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
katkılarıyla


