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İlk metaverse şubesini uygulama 
mağazaları üzerinden kullanıma 
açan Halkbank, Metaverse Etkin-

lik Merkezi ile Uluslararası Karaci-
ğer Cerrahları Derneği’nin İstanbul 
Bahçeşehir Üniversitesi’nde ger-
çekleştireceği İstanbul 2022 Sem-
pozyumu’na ev sahipliği yaptı. “Yeni 
geliştirilen Karaciğer Nakli Teknikleri 
ve Karaciğer Nakil Onkolojisi’nde 
Yeni Gelişmeler” başlığıyla düzen-
lenen etkinlik, 3 Aralık Cumartesi 
günü uluslararası katılımla gerçek-
leştirildi. Karaciğer naklinin küresel 
yıldızları olan bilim insanlarını bu yıl 
İstanbul’da ağırlayan sempozyum, 
dünyada ilk defa dijital ikiz olarak 
gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış ko-
nuşması Halkbank Genel Müdürü 
Osman Arslan tarafında yapıldı.

Bilimsel Başkanlığı Bahçeşehir Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Balcı 
tarafından yürütülen ISLS 2022 İs-
tanbul Sempozyumu bu yıl “Kısmi 
Karaciğer Nakli ve Karaciğer Nakli 
Onkolojisi’nde Gelişen Teknikler” 
başlığıyla gerçekleşti.

Dünyanın en ünlü karaciğer nakil 
cerrahisinin bilim insanlarını ağır-
layan sempozyuma 20 kişi Avru-
pa’dan, 12 kişi Amerika’dan, 8 kişi 
Asya’dan olmak üzere yaklaşık 20 
ülkeden 40 kişinin üzerinde davet-
li konuşmacı ve moderatör olarak 
katılımı sağlandı. Konuşmaların 

gerçekleştiği konferans salonu, 
Halkbank Metaverse Etkinlik Mer-
kezi’nde konuşmacı avatarları ile 
eş zamanlı yansıma şeklinde de 
gerçekleşti. Halkbank Metaverse 
Etkinlik Merkezi’nden yapılan canlı 
yayınla, sınırlı sayıda katılımcının fi-
ziksel olarak yer aldığı etkinlik tüm 
dünyadaki sağlık profesyonelleri ta-
rafından aynı anda izlenebildi.

Sempozyumda organ 
naklinin bugün geldiği 
nokta da tartışıldı.
Sempozyumda karaciğer yenilen-
mesinin fizyolojik yönlerine, ye-
tersiz karaciğer hacmi sorununun 
iki aşamalı kısmi karaciğer nakliyle 
tedavisi ve yeni gelişmelere odak-
lanıldı. Ayrıca organ nakli ile onko-
lojinin kesişiminin geldiği nokta, ka-
raciğerin kendinden kaynaklanan ya 
da karaciğere sıçrayan tümörler ile 
nakil onkolojisindeki potansiyel de 
sempozyumda değerlendirildi. Son 

olarak, karaciğer sağlığındaki yeni-
likçi bu tekniklerin dünya çapında 
uygulanabilirliği ve yayılım potansi-
yeli tartışıldı, dünyanın dört bir ya-
nından sempozyuma katılan cerrah-
lar tarafından deneyimler paylaşıldı.

Halkbank organ bağışı 
konusunda öncü oldu.
Halkbank, Uzman Dr.Sinan İbiş ko-
ordinasyonunda ve Medikal Turizm 
Derneği liderliğinde Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
iş birliği ile gerçekleştirilen “Bir Bağış 
Çok Hayat” adlı ulusal organ bağışı 
bilinçlenmesinin güçlendirilmesine 
yönelik bir sosyal proje yürütüyor. 
Halkbank bu projede gerek gerçek-
leştirdiği ulusal bilinçlenme ve med-
ya etkinlikleri, gerekse çalışanların 
organ bağışında bulunmalarıyla ör-
nek bir sorumluluğa imza atarak or-
gan bağışı bekleyen hastalar için yeni 
adımların atılmasına öncülük etmiş-
tir. Yürütülen bu örnek projede Halk-
bank’ın yaptığı öncülük ve gösterdiği 
olağanüstü çaba nedeniyle Halkbank 
Genel Müdürü Sayın Osman Arslan’a 
Sempozyum açılış konuşmasından 
sonra Sempozyum Türkiye Başkanı 
Prof.Dr.Deniz Balcı tarafından onur 
ödülü takdim edildi. 
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