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Sevgili Kan Bankac›lar
‹Ç‹NDEK‹LER

Derne¤imiz Trabzon’da Kan Bankac›l›¤›

ve Transfüzyon T›bb›’nda Kalite Ar›yor

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i (KMTD)’nin
Sa¤l›k Bakanl›¤› ile birlikte düzenledi¤i sempozyum, kurs ve
kongreler ülkemizde kan bankac›l›¤› ve do¤ru kan kullan›m›
konusunda önemli iyileflmelere yol açm›flt›r. En önemlisi, bu
konu t›bbi çevrelerde daha fazla önemsenmifl, kan bankac›l›¤›
ve transfüzyon t›bb› konusunda istekli çal›flmalar yap›lmaya
ve kan bankalar›n›n ça¤dafl koflullara uygun olarak
düzenlenmesi için her türlü gayret gösterilmeye bafllanm›flt›r.
Ancak bu çal›flmalar her yöneticinin kendi do¤rular›
çerçevesinde yürütülmektedir. Sa¤l›k konusunda standartlar›n
belirlenmesi hizmetin kalitesi ve ülke çap›nda eflit t›bbi hizmet
için çok önemlidir. Transfüzyon gibi insan sa¤l›¤›n› çok
ilgilendiren bir konuda kalite ve standartlar›n sa¤lanmas› daha
da önemlidir. Bu konu ile ilgili olarak derne¤imiz ve Türk
Standartlar› Enstitüsü (TSE) 04-07 Eylül 2001 tarihinde
(bundan önceki kurs ve kongrelerde yapt›¤›m›z gibi Sa¤l›k
Bakanl›¤› ile) Trabzon’da yapaca¤› kurs’un konusunu “Kan

Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›nda Kalite Yönetim

Sistemi” olarak seçmifltir. Böylece derne¤imiz bir ilke daha
imza atarak ülkemizde kendi konusunda üç günlük bir kurs
program›n›n tamam›n› Kalite Yönetim Sistemi’ne ay›rm›flt›r.

Damla bültenimizin bu say›s›nda a¤›rl›kl› olarak bu y›l 04
- 07 Eylül 2001 tarihleri aras›nda Trabzon’da düzenleyece¤imiz
kurslardan ve Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›nda Kalite
Yönetim Sisteminden bahsedece¤iz. Ayr›ca sizlere Prof. Dr.
Ercüment Oval›’n›n “Antik Dönemde Karadeniz Tarihi”, Dr.
Faruk Ayd›n’›n “Trabzon, yeflille mavinin bulufltu¤u tarihi
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kent” ve Orm. Yük. Müh. O¤uz Kurdo¤lu’nun “Kara de¤il,
yeflil deniz” isimli yaz›lar› ve güzel foto¤raflar› ile Karadeniz
ve Trabzon’un bilinen ve bilinmeyen yönlerinin bir bölümünü
göstermeye çal›flaca¤›z. Yine bu say›da TSE’den Endüstri
Mühendisi Hülya Aflkaro¤lu’nun “Laboratuvarlarda Kalite
Yönetim Sistemi” yaz›s›n› büyük bir ilgiyle okuyaca¤›n›zdan
eminim. Çünkü söz konusu yaz› Biyokimya ve Mikrobiyoloji
Laboratuvarlar›n›n yan›s›ra Kan Merkezlerinin Laboratuvar
ünitelerini de kapsamaktad›r.

TSE uzmanlar›, Trabzon’daki kursta görev alacak Kan
Merkezi kökenli konuflmac›lara yönelik 21-22 Haziran 2001
‹stanbul’da iki günlük e¤itimcilerin e¤itimi kursu düzenledi.
Birlikte Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›nda Kalite
Yönetim Sistemi’nin çat›s› oluflturuldu ve bu çal›flmalar
halen devam etmektedir. Daha önceki kurs, kongre
kitaplar›nda ve Damla’n›n son say›lar›nda (özelikle 40. say›)
Kalite Yönetim Sistemleri, Standartlar ile ilgili yaz›lar
göreceksiniz. Bu yaz›lar› önceden inceleyerek gelirseniz
kurs boyunca sizlerin kat›l›m ve katk›lar› büyük olacakt›r.
Ayr›ca bütün oturumlar interaktif olarak yap›lacak ve bu
interaktif oturumlar›n tümünde TSE’den uzman bir e¤itmen
mutlaka yer alacakt›r.

Bundan önceki kurs ve kongre kitaplar›n›n birer baflvuru
kayna¤› haline geldi¤ini görmekten son derece mutluyuz.
Yaklafl›k befl y›l önce elimizde Kan Bankac›l›¤› ve
Transfüzyon T›bb› ile ilgili hemen hemen hiçbir Türkçe
kaynak kitab›n olmad›¤›n› düflünürsek, bugüne kadar KMTD
taraf›ndan bas›lan kitaplar ve bundan sonra bas›lacak olan
(Trabzon kursu için iki adet yeni kitap) kitaplar›n önemi bir
kez daha ortaya ç›kmaktad›r

3 Mart – 30 May›s 2001 tarihlerinde gerçeklefltirilen
Türkiye K›z›lay Derne¤i’nin yeniden yap›land›rma projesi
kapsam›nda öncelikle t›bbi personelin (doktor, hemflire,
teknisyen, vd) e¤itilmesi amac›yla gerçeklefltirilen Kan
Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu, KMTD ve Türkiye
K›z›lay Derne¤i iflbirli¤i sonucu son derece baflar›l› bir
flekilde tamamlanm›flt›r. Ben buradan kursa katk›da bulunan
ve bizimle son derece uyumlu bir flekilde çal›flan baflta
K›z›lay yöneticilerine ve kursta görev alan tüm e¤itmenlere
teflekkür ederim. ‹ç sayfalarda Türkiye K›z›lay Derne¤i
Genel Baflkan› Say›n Dr.Ertan Gönen’in bir teflekkür mektu-
bunu yay›nl›yoruz.

Ayr›ca sizlere yine sevindirici bir haber vermek istiyorum.
Derne¤imizin Web sayfas› tasar›m› ve düzenlenmesi yeni
bir domain name alt›nda medikal sektör a¤›rl›kl› çal›flan

profesyonel bir firmaya verildi. Yeni adresimiz www.

kmtd.org.tr olarak belirlendi. Günlük hayat›m›zda gittikçe
daha s›k yer alan internet kullan›m›, dernek çal›flmalar›n›n
daha yayg›n izlenmesi ve iletiflim hizmetlerinin daha süratli
yerine getirilebilmesinde çok yararl› olacakt›r. Dernek
üyelerinin sitemizi s›kl›kla ziyaret etmesini arzulamaktay›z.
Çünkü sitemizde yönetim kurulu kararlar›n›n daha h›zl›
takibi, tüm kan bankalar›n›n listesi, bilimsel etkinliklerin
takibi, ilgili kurs ve kongrelere kay›t yap›lmas›, duyuru
gönderilmesi, faydal› pratik bilgiler, ilgili mevzuatlar, di¤er
sitelere ba¤lant›lar ve daha bir çok konuda kolayl›klar
mümkün olabilecektir.

26 May›s 2001 tarihinde IV. Ola¤an Genel Kurulumuzu
gerçeklefltirdik. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun Asil
ve Yedek üyelerinin listesini, Yönetim Kurulu faaliyet
raporunu bu say›m›zda yay›nlad›k.

Donör bilgilendirme formu ile ilgili çal›flmay› da göre-
ceksiniz. Trabzon’a bu konudaki önerilerinizle gelebilirsiniz
veya önerilerinizi kmtder@superonline.com adresine
yazabilirsiniz.

Bu kurslara kat›l›m› pratik uygulamalar› aksataca¤›
kayg›s› ile s›n›rl› tutmak istedik. Fakat kat›l›m için Kan
Merkezleri çal›flanlar›ndan çok fazla telefon ve faks ald›k.
Daha önceki kurs ve kongrelere kat›l›m ve heyecan›
düflününce s›n›rlamadan vazgeçtik. Yaln›z Trabzon’da önemli
bir sorunumuz var. Kurslar›n yap›laca¤› Grand Zorlu Otel’de
oda say›s› oldukça s›n›rl›. Bu otele yerlefltirme ifllemi kay›t
ve otel rezervasyonunu tamamlam›fl kat›l›mc›lar›n baflvuru
s›ras›na göre yap›lacakt›r. Geç baflvuruda bulunan de¤erli
arkadafllar›m›z› ve firmalar›m›z› burada uyarmak istiyorum.
Sonradan dernek ve düzenleme kurulu bu konuda herhangi
bir sorunla karfl›laflmak istememektedir. Ayr›ca Usta ve
Horon Oteller yürüme mesafesinde olup yaln›zca konaklama
ve kahvalt› amac›yla kullan›lacakt›r. Kat›l›mc›lar di¤er bütün
aktivitelerden ayn› düzeyde faydalanacakt›r.

Son olarak; kurs program›, bilimsel komite, organizasyon
komitesi ve baflvuru formunu (Bu formu doldurarak Dernek
merkezimize en k›sa sürede baflvurunuz) iç sayfalarda
bulabilirsiniz.

En güzel ve en do¤ruyu bulmak üzere birlikte çal›flmaya
ve üretmeye devam!

Trabzon’da buluflmak dile¤iyle!

Dr. Ramazan Uluhan

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baflkan›
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Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (V)

Banka hesap numaralar›
Kay›t ücreti için; Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi

(fiube kodu 0546) 1016329-5 no’lu TL hesab›

Otel rezervasyonu için; Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi

(fiube kodu 0546) 3006211-7 no’lu USD hesab›

Stand ücreti ve di¤erleri için; Yap› Kredi Bankas› Zeynep Kamil fiubesi

(fiube kodu 0546) 3006210-9 no’lu USD hesab›

04-07 Eylül 2001 tarihinde Trabzon Grand Zorlu Otelinde
düzenlenecek olan kurslarla ilgili geliflmeleri

www.kmtd.org.tr
web adresimizden takip edebilirsiniz.

04 - 07 Eylül 2001
Grand Zorlu Otel - Trabzon

Ayr›nt›l› bilgi için:
www.kmtd.org.tr sitesinden

TRABZON EYLÜL 2001 logosunu t›klay›n›z.

(Baflvurular›n›z› bu siteden yapabilirsiniz)

kmtder@superonline.com

Kay›t Formu (Son Gönderme Tarihi)
Otel Rezervasyon Formu  (Son Gönderme Tarihi)
Aç›l›fl
Kurs Bilimsel Program (1)
Kurs Bilimsel Program (2)
Kongre Gezisi
Dönüfl

15 A¤ustos 2001
15 A¤ustos 2001
04 Eylül  2001
04 - 06 Eylül 2001
04 - 06 Eylül 2001
06 - 08 Eylül 2001
08 Eylül  2001

04-07 Eylül 2001 tarihinde Trabzon Grand Zorlu Otelde düzenlenecek olan Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (V) takvimimiz afla¤›dad›r.

‹letiflim ve yaz›flma adresleri

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i:
Ba¤dat Cad. Kumbarac›lar Ç›kmaz› Birlik Apt. B Blok

No: 16/24 Feneryolu 81030 Kad›köy / ‹STANBUL
Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19

E-mail: kmtder@superonline.com

Genel Sekreter: Dr. Ramazan ULUHAN
Tel-Faks: (0216) 492 95 51 Cep Tel: (0542) 312 79 69

E-mail: ruluhan@superonline.com

Turizm fiirketi: Cnidus Turizm ve Seyahat Acentas› & Nisan Organizasyon
Akkavak Sk. Karahan Apt. No: 19/21 K:2 D:8 Niflantafl› / ‹stanbul

Tel: (0212) 291 19 06 Faks: (0212) 219 05 88
E-mail: cnidus@cnidus-tr.com

Yeterli say›da baflvuru oldu¤u takdirde Ankara ve ‹stanbul’dan Trabzon’a gidifl - dönüfl otobüs seferi düzenlenecektir.



DÜZENLEYENLER

T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I
TÜRK STANDARTLARI ENST‹TÜSÜ
KAN MERKEZLER‹ VE TRANSFÜZYON DERNE⁄‹

ONURSAL BAfiKAN

Sa¤l›k Bakan› Doç.Dr. Osman DURMUfi

ONUR KURULU

Doç.Dr. Sefer AYCAN
Prof.Dr. fiükrü C‹N
Dr.Tahsin ECER
Dr. Ertan GÖNEN
Prof.Dr. Tekin KANRA
Prof.Dr. Kaya KILIÇTURGAY
Dr. Füsun SAYEK
Prof.Dr. Yücel TANGÜN
Prof.Dr. Atilla YALÇIN
Prof.Dr. fiadi YENEN

DÜZENLEME KURULU

BAfiKANLAR

Prof.Dr. Mahmut BAYIK
Prof.Dr. Ercüment OVALI
Mak.Müh. Savafl AVCI

GENEL SEKRETER

Dr. Ramazan ULUHAN

ÜYELER

Yrd.Doç.Dr. Faruk AYDIN
Yrd.Doç.Dr. Nil Banu KILIÇ
Yrd.Doç.Dr. Sami KARTI
Dr. Erhun MERDANO⁄ULLARI
Yrd.Doç.Dr. Yavuz TEKEL‹O⁄LU

HABERLER

Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (V)
04 - 07 Eylül 2001 / Grand Zorlu Otel - Trabzon

B‹L‹MSEL KURUL
Dr. Nilgün ACAR
Yrd.Doç.Dr. Hüsnü ALTUNAY
Doç.Dr. Davut ALBAYRAK
Yrd.Doç.Dr. Faruk AYDIN
Doç.Dr. Önder ARSLAN
Dr. Güçhan ALANLI
Fiz.Yük.Müh. Teoman ALPAY
End. Müh. Hülya AfiKARO⁄LU
Prof.Dr. Mahmut BAYIK
Dr. Rukiye BERKEM
Dr. Nur Arditi BENZONANA
Prof.Dr. Filiz BÜYÜKKEÇEC‹
Doç.Dr. Duran CANATAN
Dr. Fuat ÇET‹NKAYA
Yrd.Doç.Dr. Yasemin HEPER
Prof.Dr. Sabri KEMAHLI
Doç.Dr. ‹hsan KARADO⁄AN
Dr. Esra KARAKOÇ
Yrd.Doç.Dr. Nil Banu KILIÇ
Dr. Abdurrahman KARA
Dr. Nafiz KOÇAK
Fiz.Yük.Müh. fieyda KESK‹N
Dr. Reha MASATLI
Prof.Dr. Ercüment OVALI
Yrd.Doç.Dr. Feza OTA⁄
Doç.Dr. Osman ÖZCEBE
Prof.Dr. Gülyüz ÖZTÜRK
Dr. Gülsüm ÖZET
Dr. Nuri SOLAZ
Kadir SÖNMEZ
Dr. Meral SÖNMEZO⁄LU
Prof.Dr. Okan TÖRE
Doç.Dr. Mahmut TÖBÜ
Prof.Dr. Zümrüt UYSAL
Dr. Ramazan ULUHAN

KAYIT

Kurs Kay›t Formu doldurularak ilgili banka dekontu fotokopisi ile birlikte en geç 15 A¤ustos 2001 tarihinde elimizde
olacak flekilde dernek adresine posta veya faks ile gönderilmelidir. Kurs kayd›n›n yap›ld›¤›na dair bir belge (bu belge,
kayd›n›z yap›ld›¤›nda e-mail ya da posta ile size gönderilecektir) ile 04 - 07 Eylül 2001 tarihleri aras›nda Grand Zorlu Otel
Trabzon’da 08:00 - 17:00 saatleri aras›nda aç›k olacak CN‹DUS Stand›ndan çantalar temin edilecektir. Çeflitli aksakl›klar
yaflanmamas› için kay›tlar belirtilen tarihe kadar yapt›r›lmal›d›r. Aksi halde düzenleme kurulu çanta ve davetiye eksikliklerinden
sorumluluk kabul etmeyecektir. Kurs s›ras›nda yap›lacak olan kay›t sadece bilimsel oturumlara kat›labilmek içindir. Otel
rezervasyonunun ayr›ca yap›lmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r. Yaln›z bir kursa kay›t yapt›rabilirsiniz.

Çanta ‹çeri¤i: Yaka kart›, kokteyl prolonge-gala yeme¤i, çay - kahve ikram fiflleri, kongre kitab› ve kat›l›m belgesi.
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Refakatçiler: Organizasyonda aksama olmamas› için refakatçi kayd›n›n, kat›l›mc› kayd›yla birlikte yapt›r›lmas› önemle
rica olunur. Refakatçi kay›t ücreti yat›r›lmad›¤› takdirde yaka kart›, kokteyl prolonge-gala yeme¤i ve çay - kahve ikram
fiflleri çantada bulunmayacakt›r.

‹ade: Kat›l›mdan vazgeçilmesi halinde, iptal 15 A¤ustos 2001 tarihine kadar kongre düzenleme kuruluna bildirildi¤i
takdirde kay›t ücretinin %50’si iade edilecek, bu tarihten sonra geri ödeme yap›lmayacakt›r. ‹ptallerin yaz›l› olarak
bildirilmesi gerekmektedir.

Otel Rezervasyonu: Kurs kay›t formundaki otel rezervasyon bölümü doldurularak ilgili banka dekontu fotokopisi ile
birlikte en geç 15 A¤ustos 2001 tarihinde elimizde olacakflekilde yaz›flma adresine posta veya faks ile gönderilmelidir.
Kurs otelinin kapasitesi s›n›rl› oldu¤undan belirtilen rezervasyon tarihine uyulmas› önemle rica olunur. Sponsor firman›n
olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n 06 Eylül 2001’deki kurs gezisi ve ö¤le yeme¤i ile 07 Eylül 2001’deki Ayder yaylas›
konaklamas› ve transferler otel rezervasyonunun içinde kabul edilecektir.

KRED‹LEND‹RME:

Kurs s›ras›nda tüm bilimsel aktiviteler Türk Tabibler Birli¤i STE Kredilendirme Komisyonu taraf›ndan kredilendirilecektir.



Proseslerin Gerçeklefltirilmesi Kan ve Kan Ürünleri Elde
Edilmesi, Hastaya Transfer Edilmesi

Aç›l›fl

4 Eylül 2001
SALI

Yönetim, Planlama ve Sistem Dr.Nuri Solaz
Dr.Reha Masatl›
fieyda Keskin

Tarih Konu Konuflmac›

KAN BANKACILI⁄I VE TRANSFÜZYON TIBBINDA
KAL‹TE YÖNET‹M S‹STEM‹ KURSU

Saat

5 Eylül 2001
ÇARfiAMBA

Proses Yaklafl›m›  (Sistem, Alt Sistem, Proses ve Alt
Proses Oluflturulmas›, Tan›m ve Kontrolü)

Dr.Abdurrahman Kara
Dr.Gülyüz Öztürk
fieyda Keskin

Dr.Yasemin Heper
Dr.Meral Sönmezo¤lu
Teoman Alpay

Proseslerde Ölçme, Analiz Dr. Fuat Çetinkaya
Dr. Hüsnü Altunay
Dr. Nafiz Koçak
Teoman Alpay

‹nsan Kaynaklar› ve Personel Akreditasyonu Dr.Okan Töre
Dr.Mahmut Töbü
fieyda Keskin

Laboratuvarda Kalite Yönetimi
I- Yönetim fiartlar›

Dr.Nilgün Acar
Dr.Nil Banu K›l›ç
Dr.Esra Karakoç
Hülya Aflkaro¤lu

6 Eylül 2001
PERfiEMBE

Laboratuvarda Kalite Yönetimi
II- Teknik fiartlar

Dr.Nilgün Acar
Dr.Nil Banu K›l›ç
Dr.Esra Karakoç
Hülya Aflkaro¤lu

Ulusal ve Uluslararas› Mevzuatlar ve
Standardlar

Kadir Sönmez
Dr.Duran Canatan
Dr.‹hsan Karado¤an
Hülya Aflkaro¤lu

Sürekli ‹yilefltirme ve Verimlilik Dr.Gülyüz Öztürk
Dr.Filiz Büyükkeçeci
fieyda Keskin

Kalite Yönetim Sistem Denetimleri
(TS-EN-ISO9000=2000 TS-EN-ISO 17025)

Dr.Duran Canatan
Dr.‹hsan Karado¤an
Hülya Aflkaro¤lu
Teoman Alpay

S›nav

Sümela Manast›r›na Hareket / Yemek - Coflandere

Kongre Gezisi, Gala Yeme¤i ve Konaklama (AYDER YAYLASI)7 Eylül 2001

PROGRAM

Kahve Aras› c

Ö¤le Yeme¤i R

Kahve Aras› c

Kalite Yönetimi  (Terim ve Tan›mlar) Dr.Ramazan Uluhan
Dr.Mahmut Bay›k
Teoman Alpay

Kahve Aras› c

Uydu Sempozyumu

QKokteyl Prolonge

Kahve Aras› c

Kahve Aras› c

Kahve Aras› c

Uydu Sempozyumu

Akflam Yeme¤i R

Ö¤le Yeme¤i R

Kahve Aras› c
Program Sonu  Özet –Tart›flma (Yöneten: Dr. O. fiadi Yenen)

Kahve Aras› c

8 Eylül 2001 Dönüfl (AYDER YAYLASI)

13:00
14:00-15:00

15:00-15:15
15:15-16:15

16:15-16:30
16:30-17:30

17:30-18:15
20:00
09:00-10:00

10:00-10-15
10:15-11:15

11:15-11:30
11:30-12:30

12:30-14:00
14:00-15:00

15:00-15:15
15:15-16:15

16:15-16:30
16:30-17:30

17:30-18:15
20:00
09:00-09:45

09:45-10:00
10:00-10:45

10:45-11:00
11:00-12:00
12:00-13:30
13:30-14:30
15:30
10:00
10:00-12:00



7

Akflam Yeme¤i

Tarih Konu Konuflmac›

ULUSAL KAN MERKEZLER‹ VE TRANSFÜZYON TIBBI KURSU (V)

Kahve Aras› c
4 Eylül 2001

SALI

Kan Merkezlerinde Kay›t Dr.Davut Albayrak

Kahve Aras› c

Saat

Uydu Sempozyumu

Kokteyl Prolonge Q

5 Eylül 2001
ÇARfiAMBA

Kan Grup Antijenleri Dr.Rukiye Berkem

Kahve Aras› c
Kan Gruplar›n›n Saptanmas› Dr.Nur Arditi

    Benzonana

Kahve Aras› c

Ö¤le Yeme¤i R

Kahve Aras› c
Kan Kompenetlerinin Haz›rlanmas›,
Saklanmas› ve Nakli

Dr.Zümrüt Uysal

Tromboferez Dr.Ercüment Oval›

6 Eylül 2001
PERfiEMBE

Transfüzyon Prati¤i ve Transfüzyon
Uygulamalar›n›n Takibi

Dr.Güçhan Alanl›

Kan Bankalar›nda Toplam Kalite Yönetimi Dr.Önder Arslan

Kan Bankac›l›¤›nda Bioemniyet Dr.Gülsüm Özet

Donör Seçimi ve Kan›n Al›nmas› Dr.Feza Ota¤

Kan Merkezlerinde Teknik Donan›m Dr.Sabri Kemahl›

Tranfüzyon Öncesi Uygunluk Testleri Dr.Osman Özcebe

Transfüzyonla Bulaflan ‹nfeksiyonlar ve
‹nfeksiyöz Tarama Testleri

Dr.Faruk Ayd›n

Kongre Gezisi, Gala Yeme¤i ve Konaklama (AYDER YAYLASI)7 Eylül 2001
8 Eylül 2001 Dönüfl (AYDER YAYLASI)

Kahve Aras› c

Kahve Aras› c

Kahve Aras› c

Uydu Sempozyumu

R

Ö¤le Yeme¤i R
S›nav

Sümela Manast›r›na Hareket / Yemek - Coflandere

Aç›l›fl13:00
14:00-15:00

15:00-15:15
15:15-16:15

16:15-16:30
16:30-17:30

17:30-18:15
20:00
09:00-10:00

10:00-11:15
10:15-11:15

11:15-11:30
11:30-12:30

12:30-14:00
14:00-15:00

15:00-15:15
15:15-16:15

16:15-16:30
16:30-17:30

17:30-18:15
20:00
09:00-09:45

09:45-10:00
10:00-10:45

10:45-11:00
11:00-12:00

12:00-13:30
13:30-14:30
15:30
10:00
10:00-12:00



Tarihi ‹pek Yolu üzerinde bu-
lunan Trabzon, Do¤u Karadeniz
Bölgesi’nin en büyük ve önemli
kültür, turizm ve ticaret merkezidir.
Trabzon’un bu özelli¤i tarih bo-
yunca da devam etmifltir. Trab-
zon’un tarihi M.Ö. 4 bin y›llar›na
kadar dayanmaktad›r. Bölgede,
tarih boyunca çeflitli kavimler
hüküm sürmüfl, bir çok devletler
kurulmufl ve Trabzon bu dev-
letlerin uzun y›llar baflkenti ol-
mufltur. ‹pek Yolu üzerinde bulu-
nan Trabzon, Marco Polo’dan,
Evliya Çelebi’ye kadar her dönem-
de bir çok seyyah›n u¤rak yeri
olmufltur.

Trabzon, 1200 y›llar›nda
Selçuklular taraf›ndan bir çok
kereler kuflat›lm›fl ancak al›-
namam›flt›r. 1461 y›l›nda Fatih
Sultan Mehmet taraf›ndan fet-
hedilerek Osmanl› toprak-
lar›na kat›lan Trabzon, önce
sancak daha sonra ise eyalet
merkezi olmufltur. Ünlü Os-
manl› padiflahlar›ndan Yavuz
Sultan Selim Trabzon’da uzun
süre valilik yapm›fl, o¤lu Ka-
nuni Sultan Süleyman da
Trabzon’da do¤mufl ve büyü-

müfltür.
Trabzon yeflille mavinin, do¤ayla tarihin, kültürle insan›n

iç içe oldu¤u bir ildir. Bu ilde gerçekten görülmeye de¤er
pek çok tarihi ve turistik yer vard›r. Bu tarihi mekanlar›n
en önemlileri Atatürk Köflkü, Sümela Manast›r›, Gülbahar
Hatun Cami, Ayasofya Müzesi, Fatih Cami, Trabzon Surlar›,
Akçaabat Evleri, Cepha-
nelik, Sürmene Evleri,
Ahi Evren Cami ve Trab-
zon Evleri’dir. Turistik
yerlerin önemlilerin ise
Uzungöl, Çamburnu,
Meryemana Milli Park›,
Zigana Da¤lar›, Boztepe,
Haldizen Da¤lar›, Ham-
siköy, Sultan Murat, Ka-
d›rga, Karada¤, H›d›rnebi,
Haçka, fiolma, Erikbeli,
fiekersu, Ac›su, Sar›tafl ve
Üçp›nar gibi yaylalard›r.
Trabzon’un ekonomisi
bafll›ca ticaret, tar›m, ba-
l›kç›l›k ve el sanatlar›na
dayal›d›r. Tar›mda f›nd›k,
tütün, çay ve m›s›r önemli bir yer tutar. El sanatlar›nda
bak›rc›l›k ile alt›n ve gümüflten has›r bilezik örülmesi önem
tafl›r.

Trabzon, kendine özgü kemençe veya davul-zurna
eflli¤inde oynanan k›vrak horonu yan›nda, bir çok ulusal
ve uluslararas› baflar›lar elde etmifl bordo-mavi renkli

Trabzonspor futbol tak›m›
ile de ünlüdür.

Eylül ay›nda iklim; or-
talama s›cakl›k 20°C civa-
r›ndad›r. Günefl bak›m›n-
dan kapal›l›k oran› 9/30
dur. Nispi nem %74 civa-
r›ndad›r. Ya¤›fl miktar› 78.3
cm/m2'dir. Bu ya¤mur
oran› y›l boyunca orta-
laman›n üstünde oldu¤u
için flemsiyenizi ve ya¤-
murlu¤unuzu unutmay›n›z.

* KTÜ T›p Fakültesi

Foto¤raflar: O¤uz Kurdo¤lu

Trabzon, yeflille mavinin bulufltu¤u tarihi kent

Dr. Faruk Ayd›n*

TANITIM

Karadeniz ayn› zamanda orkideler
vatan›d›r. Bunlardan biri: Ophrys
apifera.

Kaçkar Da¤lar› Milli Park›’n›n en dokunulmam›fl en yaban yan vadilerinden
biri: Palovit Deresi.

Kaçkar da¤lar›nda çok say›daki kemer köprülerden biri. Çat yaylas›
Osmanl›’dan bize kalan pek çok mirastan sadece biri.

Artvin - Hatila Vadisi Milli Park›.
Yeflil denizden bir parça.



Çeflitli rivayetler vard›r ki; Ka-
radeniz ad›n›, kimine göre  sevenlerin
kara baht›ndan kimine göre ise
öfkelendi¤inde döndü¤ü siyah
renginden  alm›flt›r. Ama  insanlar›n
yan›ld›klar› bir fley var. Bölge, ad›n›
denizinden alsa da rengini tabiat
anadan alm›fl. Denize do¤ru bak›nca
ad›n› hat›rlatsa da asl›nda denizden
karaya bakanlara daha çok fley
anlatmak ister mevsim mevsim
rengarenk elbiseleriyle. Ama en çok
da topra¤› s›k› s›k› saran mantosuy-
la adeta yeflil bir deniz olur karfl›n›zda.
bu elbise üstünde ne çok lekeler b›rak›yor
insano¤lu günümüzde. Önce bunlar› k›sac›k
da olsa anlatal›m sonra dalal›m yeflil denizin
derinliklerine.

Teknoloji, nüfus art›fl› ve kentleflmenin
ortak zaferi ile oluflan ve art›k dünyam›z› cid-
di flekilde tehdit eden  çevre sorunlar›, özel-
likle k›rsal alanlarda ve bozulmam›fl do¤al
kaynaklar üzerinde -kalk›nmaya paralel!
tahribat›n› her geçen gün artt›r›yor.

Oysa insano¤lu do¤aya muhtaç, çünkü
do¤an›n bir parças›. Kendisinin de ait oldu¤u
bir kayna¤› tahrip etmenin asl›nda kendi
sonunu haz›rl›yor demek oldu¤unu anlad›¤›nda
korkar›z kendini koruyacak yeni gemiler
aramak zorunda kalacak. Bozuldu mu “do¤al
denge” denen  ola¤anüstü uyum, baflka bir

deyiflle ekosistemin sa¤l›¤›, geriye döndürmek ne uzun bir
çaba ve ne büyük bir para demektir.

Özetle  yasa d›fl› avc›l›k ve orman kesiminden yaylalarda
bafllayan betonlaflmaya, erozyon ve çöp sorunundan içme
sular›ndaki probleme kadar Türkiye’de var olan sorunlar›n
hemen hepsi Do¤u Karadeniz’de de mevcuttur. Ancak Do¤u
Karadeniz’de var olanlar›n hepsi elbette ki ülkenin di¤er
bölümlerinde bulunmamaktad›r ve zaten o nedenle buras›
“eflsiz bir ekosistem” olarak adland›r›lmaktad›r.

Sürekli bozulan ve küçülen habitatlar›n yaban hayat›, su
ve toprak koruma, estetik ve sa¤l›k gibi onlarca hizmeti tam
anlam›yla yapamad›klar› iyi bilinmelidir. Oysa gelecek, bu
do¤al alanlar›m›z›n korunmas›na ba¤l›d›r. Son y›llarda
üzerinde çok durulan biyolojik çeflitlili¤in gerçek anlamda
korunmas›n›n salt tür koruma ile de¤il do¤aya uygun toprak

kullan›m› ve ekosistemlerin korunmas› ile
mümkün olaca¤›n›n hat›rdan ç›kart›lmamas›
gerek. Do¤a tarihçisi David Thoreau “ ben
ormana inan›r›m... yabanda dünyan›n
kurtuluflu yatar... yaflam yabandan ibaret-
tir.. en canl› olan en yaban oland›r.” diyerek
daha 1800’lerin ilk yar›s›nda bozulma-
m›fll›¤›n önemini anlat›yordu.

‹nsanlar›n do¤a ile iliflkilerinde çok
belirgin ve ayr›cal›kl› yere sahip olan
ormanlar, günümüzde do¤al kaynaklar›n
tahrip edilme sürecinden en fazla nasibini
alm›fl ekosistemlerin bafl›nda geliyor. Odun
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Kara de¤il yeflil deniz
O¤uz Kurdo¤lu*

Artvin - Ardanuç Tepedüzü köyü. Son derece sa¤l›kl› bir çevre içinde
yaflam›n› sürdüren orman köylerimizden biri.

Gönüllerin sultan› Atmaca. Eylül - Kas›m
aras› herfley bu kuflun çevresinde flekillenir
Rize

-

Hopa aras›nda.

Sal Yaylas›nda gün, bir bulut denizinden bat›yor. ‹nsan bu manzaray› görünce “Kaz
uçarda laz uçmaz m›?” deyip kendini b›rakas› geliyor bulutlar›n üstüne.

TANITIM



hammaddesinin 6 bin kullan›fl yerinin olmas› ormanlar
üzerindeki anormal insan bask›s›n›n sebebini aç›klamaya
yeterli olabilir. Genel olarak tüm ilaç hammaddesinin %25’i,
kanser için gerekli ilaç hammaddesinin ise %70’i tropik
ormanlardan gelmektedir. Ayr›ca araflt›rmalar, ormanlar›n
ruh sa¤l›¤› ve dinlenme bak›m›ndan da insanlar üzerinde
çok etkili oldu¤unu  bildirmektedir. Amerika’da yap›lan
bilimsel bir araflt›rma bu durumu somut olarak ortaya
koymufltur. Ormana bakan odalarda yatan hastalar›n, bina
duvarlar›na  bakan odalardaki hastalardan, ameliyat sonras›
kal›fl ve iyileflme sürelerinin daha k›sa, a¤r› giderici ilaçlar›n
al›m›n›n daha az oldu¤u anlafl›lm›flt›r.

Bölge ormanlar› ülkemiz ormanlar›n›n yaklafl›k % 28’i
ile en genifl alan› kaplamaktad›r. Ladin, kay›n, göknar,
sar›çam, kestane, mefle, gürgen ve k›z›la¤ac›n saf ya da di¤er
orman a¤açlar› ile oluflturdu¤u  kar›fl›k ormanlar, ormangülü
çal›l›klar›, dünyada nesli tükenmekte olan do¤al yafll›
ormanlar, akarsu kenar-
lar›ndaki allüvial orman
ekosistemleri ile sarp ka-
yal›klar ve göl bitki top-
luluklar›, Colchic Flora
ad›yla an›lan bölgenin
de¤iflik ve zengin ama bir
o kadar yeflil orman ör-
tüsünü oluflturmaktad›r.
Bitki örtüsünün zen-
ginli¤i ise  pek çok ülkeyi
imrendirecek kadar var-
s›l. Günümüze dek 160’›
bölge için olmak üzere
300 endemik** 440’›
nadir olmak üzere yak-
lafl›k 2500 bitki tak-
sonunun varl›¤› sap-
tanm›flt›r. Bu bitkilerin yaklafl›k 300 kadar› ya geleneksel
olarak ya da drog olarak pek çok ilaç hammaddesinin ana
kayna¤› durumunda. Akdeniz atefli için kullan›lan colchicin,
kalp ilaçlar›n›n hammaddesi olan ephedrin ve digoksin, göz
hastal›klar› için ve antidot olarak kullan›lan atropin bu eflsiz
ekosistemin insanlara sundu¤u ilaç hammaddelerinden sadece
bir kaç›.

Çeflitli jeolojik özelliklerin bir araya geldi¤i, yükseklik
farklar›n›n oluflturdu¤u genifl varyasyon ve yaklafl›k 300 mm
ile 2500-3000 mm aras›nda de¤iflen y›ll›k ya¤›fl ve farkl›
iklim flartlar›, Do¤u Karadeniz’e çok ayr›cal›kl› ve zengin
habitatlar bahfletmifl. Bunun do¤al bir sonucu olarak meydana
gelen ola¤anüstü  bitki örtüsüne pek çok ülkede nesli tükenmifl
çok say›da hayvan türü efllik etmeye bafllam›fl. Ay›, domuz,
kurt, tilki, çakal, vaflak, yaban keçisi, çengel boynuzlu keçi,
yaban kedisi bu zenginli¤in sadece çok az bölümü.  Ormanda
gezerken önünüzden sekerek kaçan karacan›n zarafeti çok
s›radan bir an› pek çok insan için.

Do¤u Karadeniz bir baflka zenginli¤i ile de dünyada çok
tan›nan bir bölge. Kartal, flahin, atmaca gibi gündüz y›rt›c›lar›
için dünyan›n en önemli üç göç ve üreme alan›ndan biri bu
bölge. Sonbaharda ço¤u yabanc› pek çok kufl gözlemcisinin
ana duraklar›ndan biri bu alan. Yine yöre erkeklerinin
neredeyse on’da biri atmaca için vuruyor da¤lara kendini.
Ellerinin üstünde güzel bir atmaca ile ilçede dolaflt› m›
de¤meyin keyfine. Ne para ne pul görür gözü. Bir süre
Arhavi’de çal›flm›fl bir ormanc›n›n sözleri asl›nda her fleyi
ne güzel aç›kl›yor. Ormanc› “cüzdan› düflürürsen üzülme,
git bulursun. Çünkü herkesin gözü atmacadad›r, kimse yere
bakmaz” diye anlat›r bu tutkulu gelene¤i. Kolay m›? Beyaz
bir atmacaya karfl›l›k bir otomobilin takas edilmesi avc›
palavras› gibi gelse de gerçe¤in ta kendisi bu co¤rafyada.

Bu zengin miras bölgemizi dünya çap›nda baz› ünvanlara
da kavuflturmufl durumda.

Da¤ horozu denen ve sadece Kaçkar zirvelerinde yafla-
yan bir kufl türü yö-
reye, dünyada koru-
mada öncelikli 217
endemizm alan›ndan
biri olma özelli¤ini
kazand›rm›flt›r. Bölge,
Do¤al Hayat› Koruma
Derne¤i (DHKD) ve
BirdLife International
taraf›ndan ülkemizin
100 önemli kufl ala-
n›ndan biri olarak da
ilan edilmifl durumda.
Ve nihayet Dünya
Do¤ay› Koruma Vakf›
(WWF), BirdLife ve
Wetlands kurulufllar›
deste¤inde haz›rlad›¤›

raporda, bölgenin ›l›man kuflak ormanlar›n›, dünyadaki
savunmas›z 200 önemli karasal ekolojik bölgeden biri (Global
200 Ecoregion)  olarak bel i r lemifl  bulunuyor.

Bu biyolojik zenginliklerin yan›nda mutlaka söylenmesi
gereken jeomorfolojik kaynak hiç de az de¤il. Do¤u Karadeniz
bölgesi ve özellikle Kaçkarlar çeflitli morfolojik süreçlerin
etkisinde kalm›fl ve pleistosenin son döneminde (WÜRM)
buzullaflmaya u¤ram›flt›r. Buna uygun tüm jeomorfolojik
izler mevcuttur. Çok say›da buzul vadisi, yeflil bir kürk içinde
ola¤anüstü manzaralarla sal›narak bir baflka heyecan verici
 güzellikler sunan buzul göllerine ulafl›r. Her biri 2700 m ve
daha yukar›larda bulunan do¤an›n bu görkemli miraslar›na,
ulafl›m›n zorlu¤undan olsa gerek, henüz insano¤lunun a¤›r
tahribat› ulaflamam›fl.

Sahip oldu¤u de¤erler aç›s›ndan büyük bir bask› alt›nda
olan Do¤u Karadeniz’in kaynaklar›n› koruyup gelece¤e
tafl›yacak düzenlemeler de h›zla yol al›yor. Bölgede toplam

Büyük Deniz Gölü Kaçkar Da¤lar› Milli Park› içindeki buzul göllerinden biri. Rak›m:
3100 m



86 bin Ha. alan kaplayan  4 milli park, 5 tabiat› koruma
alan›, 2 tabiat park› ve 2 tabiat an›t› bulunuyor. Bunlar
aras›nda en büyü¤ü ve en tan›nan› 51.550 ha. büyüklü¤ündeki
Kaçkar Da¤lar› Milli Park›d›r. Yaflayan özgün folkloru ile
50’den fazla yaylaya 100’den fazla buzul gölünün efllik etti¤i
muhteflem bir geçmiflin tüm izlerinin görüldü¤ü bu yöre
F›rt›na Vadisi’nin bir bölümünü kapsamaktad›r. Korunan
alan say›lar›n›n yap›lmakta olan çal›flmalarla yak›n gele-
cekte artaca¤› san›l›yor. Bu alanlar›n ayn› zamanda turistik
potansiyeli de artt›rd›¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r. Turizm
konusu aç›lm›flken son y›llarda yayla turizminin artan bir
ilgi ile gündemi kaplad›¤›na da de¤inmek gerekiyor. Ordu’dan
Artvin’e  kadar geleneksel kültürün izlerini günümüze tafl›-
yan yüzlerce yayla mevcut. Hepsi birbirinden farkl›
yüksekliklerde, birbirinden farkl› geleneklerin günümüze
ulaflan canl› müzeleri gibi adeta. Kaçkar-Samistal Yaylas›n-
daki  hünerli tafl iflçili¤i ya da Haz›ndak yaylas›n›n sanatsal

ahflap evleri, Artvin -
fiavflat’›n mimarlar› k›s-
kand›ran estetik flaheseri
ahflap konaklar› ya da
Çaml›hemflin’in ünlü tafl

konaklar›. Hepsi bu co¤rafyan›n yaflam biçimine
dönüfltürülmüfl kültürel miras›.
konaklar birer takad›r yeflil de-nizde yüzen.
Birbirinden ayr›lamaz parçalard›r. Sonbahar
gelince  bu yeflil deniz bir bayram yerine döner
tüm renkler bafllar dansetmeye. Renklerin dans›
görülmeye de¤er ne muhteflem bir tablodur. Her
s›rt›n her da¤›n ard› baflka bir ressam›n elinden
ç›km›flcas›na. Zaten Karade-niz’in en güzel yan›
da bu de¤il midir. Her yan› farkl› ama her yan›
güzel. Bu yüzden gezilecek görülecek ne çok
yaylas›, orman›, vadisi, tad›na bak›lacak ne çok
muhlamas›, karalahana dolmas›, Laz böre¤i vard›r.

Do¤u Karadeniz Bölgesi henüz bozulmam›fl
baz› bölümleri ile halen dünyan›n ilgi çeken do¤al
alanlar›ndan biridir. Kalk›nma bahanesi ile bu
s›rad›fl› güzellikler yok edil-memeli  ve yap›lacak

tüm yat›r›mda her türlü
çevresel etki çok iyi
irdelenmelidir. Ekolojik
olmayan bir yat›-r›m›n uzun
v a d e d e  e k o n o - m i k
olamayaca¤›n›n ar t ›k
tart›fl›lmaz bir gerçek oldu-
¤unun alt›n›n çizilmesi ge-
rekmektedir. Ekosistem için
baz› etkilerin ortaya ç›k›fl›
onlarca y›l da sürebilir. An-
cak ekonomik karl›l›¤› sona
erdi¤inde bu yat›r›mlar
gelecek kuflaklara mali ve
çevresel bir yük, kötü bir
miras olarak kalacakt›r.

Geçmiflte “bu tafllardan
bizde çok var, al›n götürün”
dedi¤imiz tarihi eserlerimizi

geri almaya gücümüz yetebilir. Ancak kaybedilen do¤al
de¤erlerimizi geri getirmeye kimsenin  gücü yetmeyecektir.
Do¤ay› kaybetti¤inizde ona efllik ederek bu günlere gelen
o güzelim kültürel kaynaklar›n›z›, gele-neklerinizi de kaybe-

dersiniz. Do¤ay› ve
kültürü yani yaflam›n
çok de¤erli iki bile-
flenini...

*Orman Yüksek
Mühendisi

**Endemik: Kozmopolit
türlerin aksine dünyan›n
baflka bölgelerinde
görülmeyen, belli bir yöreye
has tür.
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Alt›ndere Vadisi (Sumela)
Milli Park› - Trabzon

Amanita muscaria (a¤layan gelin)
mantar›. Bakmay›n güzelliklerine son

derece zehirlidir. Trabzon Haçka Yaylas›

Artvin - Borçka Karagöl. Renklerin dans› ekim bafl›nda bafllar buralarda. Seyre dalar
unutursunuz dünyay›. Ne krizler vard›r, ne de enflasyon.



1- MÖ. 10,000-7,500 Y›llar› aras›nda oldu¤u düflünülen
Nuh tufan›nda batan Atlantis medeniyetinin flimdilerde
Karadeniz k›y›lar›nda arand›¤›n› (National Geographic-
Türkiye May›s 2001),

2- Karadeniz’e, Karadeniz denmeden MÖ 3000 y›llar›nda
eski runic yaz›l› ‹skit(Saka) tabletlerinde Oq-Oz Ul›q Köl
dendi¤ini (Tarcan H. Ön Türk Tarihi. Kaynak Yay›nlar›:
1998) MÖ 1000 y›llar›nda Helenler taraf›ndan karadenizin
h›rç›n tabiat›ndan dolay› Misafir sevmeyen deniz anlam›nda
Pontos Axeinos dendi¤ini
ve daha sonra bu sevimsiz
ifadenin de¤iflerek misafir
seven anlam›na gelen
Pontos Eukseinos oldu¤unu
(Danoff M. Pontos Euxei-
nos. Re Suppl IX: 1962).

3- Karadenizin bilinen
ilk halklar›n›n MÖ 2000’li
y›llarda Akhial›larla (Helen-
lerle) savaflan ve Anadolu-
nun ilk kurtulufl savafl›n›
veren Troya’l›lara (Truva-
l›lara) yard›m etmek için
tüm Anadolu halklar› gibi
savafla kofltu¤unu (Bu olay-
dan 4000 y›l sonrada olaylanacak  ‹stiklal savafl›na kat›lan
Giresun Erleri gibi) (Homeros ‹liad II. 856 - 857 ve Strabon
Geographika Kitap XII),

4- Bölgenin ilk halklar›n›n Tiberanlar, Makronlar, Ker-
kitler, Kometler, Khaldailer (=Halt’lar. Türkçeye giren halt
etme tabiri bu grubun çok azg›n olmas›ndan dolay› bir deyim
olarak yerleflmifltir), Mosynekler, Kimmerler, Amazonlar
(=bir gö¤sü olmayan kad›n savaflç›lar.  Belki bu kad›nlar
yüzündendir ki bölgede erkek iflleri hala kad›nlar taraf›ndan
yap›lmaktad›r) ve ‹skitler gibi Asyal› kavimler oldu¤unu,

5- Bu bölgede yafl›yan Hepta - Kometlerin antik devirlerde
sökülüp yeniden kurulabilen seyyar a¤aç evlerde yaflad›klar›n›
(Bu evler hala mevcuttur) ve Pompeius Komutas›ndaki 3
Roma bölü¤ünü yol kenarlar›na b›rakt›klar› deli balla (Bu
bal hala üretilmektedir) sarhofl ettikten sonra yok ettiklerini
(Strabon Geographika Kitap XII),

6- Bu bölgenin do¤usuna yerleflen, bu gün Gürcistan

içerisinde yer alan baz› flehirlerin kurucusu olan Kolkhislerin
MÖ XV. yüzy›lda buraya sefer düzenliyen M›s›r kral› Seost-
risin Askerleri oldu¤unu ve büyük bir medeniyet kurduklar›n›,
Anadoluda  bu M›s›rl›lar›n getirdi¤i bir gelenek olarak sün-
netin dini bir vecibe olarak ilk  bu bölgede uygulanmaya
bafllad›¤›n› (Heredot I. Kitap - Klio),

7- Bu bölgenin Hititliler, Asurlular, Kimmerler, ‹skitlerden
sonra bir dönem yönetimini Persler gelene kadar ele geçiren
Medlerin Karadeniz içlerinde kurduklar› 7 surlu kentlerine

d›fl surlar› beyaz oldu¤u için
Akbadana (Bugünkü Türk-
çe ile beyaz boyal› flehir )
dediklerini, (Heredot I. Ki-
tap - Klio),

8- MÖ. 650’lerde Mile-
toslular›n kurduklar› koloni
kentlerin (Trapezus, Kera-
sus vb.) Roma impa-
ratorlu¤u döneminde Pers-
lerden geri al›nd›ktan sonra
kurulan Pontos Roma (Da-
ha sonralar› Pontus Rum
devleti olarak an›lacakt›r)
devletinin bayra¤›n›n Ay
y›ld›z  oldu¤unu,

9- Bölge halk›n›n denizcilikte önceleri bol miktarlarda
palamut, ton bal›¤›, yunus av› yaparken, sonralar› hamsiye
kald›klar›n› (fiimdilerde bu bal›k da bulunmuyor) (Strabon
Geographika Kitap XII),

10- Bu bölgede Antik ça¤da Tiberan ve Khaldi dönemin-
den kalma muhtemel Kaçkarlar çevresindeki 75 kalede
hazineler sakland›¤›n› ancak bunlar›n hala bulunamad›¤›n›
(4 eylülde san›r›m hep birlikte bu hazineleri arayabiliriz)
(Strabon Geographika Kitap XII),

Biliyor muydunuz?

San›r›m az kurcalanm›fl bölge tarihinin bütün gizeminin
Karadeniz’in derinliklerinde ve karadaki vahfli ormanlar›n
alt›na sakland›¤› bu bölgede do¤a ve tarih dostu gören gözlere
büyük s›rlar sunabilece¤ini biraz olsun anlatabilmiflizdir.

Sayg›lar›mla.

* KTÜ T›p Fakültesi

TANITIM

Antik Dönem Karadeniz Tarihi
Bunlar› biliyor muydunuz?

Prof. Dr. Ercüment Oval›*

Sal Yaylas› Kaçkar Da¤lar› üzerindeki en özgün yaylalardan biri.
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Laboratuvarlarda Kalite Yönetim Sistemi

Laboratuvar hizmeti  içerdi¤i fonksiyon aç›s›ndan son
derece önemli bir hizmettir. Laboratuvar hizmetinden elde
edilen sonuç, bir baflka ifllem sürecinin bafllang›ç noktas›
veya bafllam›fl bir ifllem sürecinin sonucuna yönelik karar
noktas›d›r. Laboratuvar hizmeti sa¤l›k sektöründe faaliyet
gösteren bir hizmet oldu¤undan önemi daha da artmaktad›r.
Örne¤in, kan merkezlerinde bulunan ve kan grubu tayini ile
kanda frengi, Hepatit B, Hepatit C ve AIDS tarama testlerini
yapan bir laboratuvar düflünelim. Burada elde edilen test
sonucunun do¤ru olup olmamas›, sa¤l›kl› bir insan›n   ald›¤›
kanla ölümcül hastal›klara yakalanmas›na, yanl›fl kan alarak
yaflam›n› yitirmesine  veya ald›¤› kanla sa¤l›¤›na kavuflacak
tedaviyi almas›na neden olacakt›r. O halde laboratuvarda
yap›lan iflin ilk defada do¤ru olarak yap›lmas› son derece
önemlidir. Bunu baflarabilmenin yolu Laboratuvar›n

Yeterlili¤ini ortaya koyacak Kalite Yönetim Sistemini
kurmak ve uygulamakt›r.

Laboratuvarlar›n yeterlili¤i için genel flartlar› içeren
sistem standard› “TS - EN - ISO / IEC 17025 / May›s 2000

Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlar›n›n Yeterlili¤i için

Genel fiartlar” Standard›d›r. Bu standart bir kalite sistemini
çal›flt›rd›klar›n›, teknik olarak yeterli olduklar›n› ve geçerli
teknik sonuçlar› üretebildiklerini göstermek isteyen la-
boratuvarlar›n sa¤lamas› gereken bütün flartlar› içerir. Bu
standart personel say›s›na veya deney/kalibrasyon faali-
yetlerinin kapsam›na bak›lmaks›z›n, deney ve/veya kalibras-
yon hizmeti veren bütün kurulufllara uygulanabilir.

Laboratuvarlar Deney Laboratuvar› ve / veya Kalibras-

yon Laboratuvar› olabilir. Deney Laboratuvar›, deneylerin
yap›ld›¤› laboratuvarlar olup Deney kavram› Terimler ve
Tarifler konusunda 17025 standard›nda at›fta bulunulan
ISO/IEC Guide 2-TS EN 45020 standard›nda  flu flekilde
tarif tan›mlanmaktad›r. Deney, verilen bir ürün, ifllem veya
hizmetin bir veya birden fazla özelli¤inin ,belirlenmifl bir
sürece göre tespitini ihtiva eden teknik ifllemdir. Kalibrasyon
laboratuvar› ise, kalibrasyon ifllemlerinin yap›ld›¤› laboratuvar
olup, Kalibrasyon kavram› yine 17025 standard›nda “Met-
rolojideki temel ve genel terimler için uluslararas› sözlük”
niteli¤indeki TS 5798, VIM:1993 standard›nda flu flekilde
tariflenmektedir. Kalibrasyon,belirli flartlar alt›nda, bir ölçü
aletinin veya ölçme sisteminin gösterdi¤i de¤erler ile ölçülerin
bunlara tekabül eden ve bilinen de¤erleri aras›nda bir tak›m
ba¤lant› kurma ifllemidir. Bu yaz›da, sadece Deney Labo-
ratuvarlar› üzerinde durulacakt›r.

TS-EN-ISO/IEC 17025 STANDARDININ fiARTLARI

17025 standard›n›n flartlar› iki temel bafll›kta top-

lanm›flt›r.

1.YÖNET‹M fiARTLARI

Yönetim flartlar› bafll›¤› alt›nda 14 tane alt bafll›k yer
almaktad›r. Bunlar;

1-Kurulufl,

Laboratuvarlardan, standard›n, müflterilerin, yasal otorite-
lerin ihtiyaçlar›na cevap verecek flekilde organize olmalar›
ve yönetim sisteminin kurulu tesisleri, kurulu tesislerin d›-
fl›ndaki veya ba¤lant›l› geçici veya gezici tesislerinde yap›lan
çal›flmalar› da kapsamas› gereklili¤i vurgulanmaktad›r. Orga-
nizasyon yap›s›na ait gerekler aç›klanmaktad›r.

2-Kalite sistemi,

Kalite El Kitab› oluflturulmas›, Kalite Politikas› ve hedef-
lerin belirlenmesi, dokümantasyon yap›s›n›n el kitab›nda
tan›mlanmas› istenmektedir.

3-Doküman kontrol,

‹ç ve d›fl kaynakl›, hizmet kalitesi aç›s›ndan önemli tüm
dokümanlar için onay, revizyon, da¤›t›m, geçersiz olanlar›n
yürürlükten kald›r›lmas› gibi hususlar› içerecek flekilde
dokümantasyon kontrol sistemi ve prosedürü oluflturulmas›
istenmektedir.

4-Taleplerin, tekliflerin ve sözleflmelerin gözden geçiril-

mesi,

Müflteri isteklerinin do¤ru anlafl›lmas›, isteklere göre
laboratuvar›n kendi yeterlili¤ini de¤erlendirmesi, farkl›
isteklerin karara ba¤lanmas› konular›na yönelik sistem
oluflturulmas›, prosedür yaz›lmas›, kay›t tutulmas› istenmek-
tedir.

5-Deneylerin ve kalibrasyonlar›n taflerona verilmesi,

Mevcut faaliyetlerin bir k›sm›n›n tahmin edilemeyen
sebepler veya devam eden ifller nedeniyle taflerona verilmesi
gerekti¤inde yap›lmas› gereken çal›flmalarla ilgili flartlar yer
al›r.

6-Sat›n alma hizmetleri ve donan›m,

Hizmet kalitesini etkileyen gerekli hizmet ve donan›m

Hülya Aflkaro¤lu*



malzemesinin seçilmesi ve sat›n al›nmas› için bir politikaya
ve prosedürlere sahip olunmas›, al›m yap›lan tedarikçilerin
de¤erlendirilmesi konusundaki flartlar› içerir.

7-Müflteriye hizmet,

Müflteriyle iflbirli¤i kanallar›n›n oluflturulmas› konusun-
daki flartlar› içerir.

8-fiikayetler,

fiikayetlerin çözümlenmesi, incelenmesi konular›ndaki
çal›flmalar› kapsar.

9-Uygun olmayan deney ve/veya kalibrasyon iflinin

kontrolü

Teknik konularla veya kalite sistemi ile ilgili konularda
uygunsuzluk oldu¤unda yap›lmas› gereken çal›flmalar› içerir.

10-Düzeltici Faaliyet,

Uygunsuzluklar›n, hata tekrarlar›n›n ortadan kald›r›lmas›
problemlerin temel nedenlerinin belirlenmesi için kurulmas›
gereken sistemle ilgili çal›flmalar› içerir.

11-Önleyici faaliyet,

Potansiyel uygunsuzluklara karfl› yap›lmas› gereken
çal›flmalar› içerir.

12-Kay›tlar›n kontrolü,

Teknik ve kalite ile ilgili kay›tlar›n tan›mlanmas›, top-
lanmas›, tasnif edilmesi, saklama sürelerinin belirlenmesi
gibi konularla ilgili flartlar› içerir.

13-‹ç tetkikler,

Laboratuvarda, faaliyetlerin kalite sisteminin flartlar›na
ve bu standard›n flartlar›na uygun olarak sürdürdü¤ünü
do¤rulamak için yap›lmas› gereken iç denetimlerle ilgili
istekleri içerir.

14-Yönetimin gözden geçirmesi,

Laboratuvar yönetiminin, uygunluk ve etkinli¤in sü-
reklili¤ini sa¤lamak ve gerekli de¤ifliklik ve ilerlemeleri ger-
çeklefltirmek için yapmas› gereken gözden geçirme faaliyetine
ait flartlar aç›klanmaktad›r.

2-TEKN‹K fiARTLAR

Teknik flartlar bafll›¤› alt›nda 10 tane alt bafll›k yer
almaktad›r. Bunlar;

1-Genel,

Laboratuvarda yap›lan deneylerin do¤ruluk ve güve-
nirli¤ini etkileyen genel faktörlerden bahsedilmektedir.

2-Personel,

Laboratuvarda çal›flan personelin görev tan›mlar›n›n,
vas›fland›rma ve yetkilendirmenin yap›lmas›na e¤itime
yönelik plan ve prosedürlerin oluflturulmas›na ait istekleri
içermektedir.

3-Yerleflim ve çevre koflullar›,

Deneylerin kalitesine etki eden çevre flartlar›n›n belirle-
nerek, sonuçlar›n olumsuzlu¤unu önleyecek çevre flartlar›n›n
ve yerleflim düzeninin oluflturulmas›na dair istekler yer al›r.

4-Deney ve kalibrasyon metodlar› ve metodun geçerli

k›l›nmas›,

Deney metodlar›n›n oluflturulmas›, standard olmayan
metodlar›n geçerli k›l›nmas›, ölçme belirsizli¤inin hesap-
lanmas› konusundaki çal›flmalar› içerir.

5-Cihazlar,

Cihaz kullan›m, bak›m talimatlar›, cihazlara ait kay›tlar,
uygun olmayan cihazlara yönelik yap›lmas› gereken çal›fl-
malar  yer almaktad›r.

6-Ölçümlerin izlenebilirli¤i,

Cihazlar›n kalibrasyonlar›n›n yap›lmas› ve kalibrasyon
konusundaki flartlar aç›klanmaktad›r.

7-Numune alma,

Numune alma metodlar›, planlar›, numune alma konusun-
da dikkat edilmesi gereken hususlar ve yaz›lmas› gereken
prosedürlerle ilgili flartlar aç›klanmaktad›r.

8-Deney ve kalibrasyon numunelerinin tafl›nmas› ve

nakli,

Numunenin nakli, laboratuvara tafl›nmas›, korunmas›,
muhafazas› ve/veya at›lmas› için  oluflturulmas› gereken
prosedürler aç›klanmaktad›r.

9-Deney ve kalibrasyon sonuçlar›n›n kalitesinin temini,

Deney sonuçlar›n›n geçerlili¤ini izlemek için kalite
kontrol prosedürlerinin oluflturulmas› hususundaki flartlar
yer almaktad›r.

10-Sonuçlar›n rapor haline getirilmesi

Deney sonuçlar›n›n rapor haline getirilmesi, raporda
olmas› gereken bilgiler konusundaki aç›klamalar yer
almaktad›r.

17025 standard›n›n flartlar›n› yerine getirecek flekilde,
sistemini dokümante eden ve uygulayan laboratuvarlar›n
hizmet kalitesinin artaca¤› aç›kt›r. Laboratuvar ayr›ca bu
durumu  belgelendirmek istedi¤inde Türk Standardlar›
Enstitüsü’ne “Laboratuvar Yeterlilik Belgelendirmesi ” için
baflvuruda bulunabilir.

* Endüstri Mühendisi
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26.05.2001 Ola¤an Genel Kurulu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

29.05.1999 Tarihinde yap›lan “III. Ola¤an Genel Kurul”

sonucunda seçilmifl yönetim kurulumuzun bugüne kadar yapm›fl

oldu¤u faliyetler flöyledir.
1. “Damla” isimli bültenimiz her ay düzenli olarak ç›kart›lmakta

ve üyelerimize, reklam veren firmalara, merkezimizden adresine
gönderilme  iste¤i bulunanlara posta yolu ile ücretsiz olarak
gönderilmektedir. Ayr›ca Türkiye’nin hemen her ilindeki kan
merkezlerine klinisyenlere iletilmek üzere kargo yolu ile da¤›-
t›lmaktad›r. fiu anda damla bültenimiz 42. say›s›na ulaflm›flt›r.

2. Toplam üye say›m›z 349’a ulaflm›flt›r.
3. Yurt çap›nda düzenli olarak yap›lmakta olan “Kan ve Kan

Komponentleri, Kullanma Endikasyonlar›, Transfüzyon Prati¤i ve
Kan Merkezi - Klinik ‹liflkisi” bafll›kl› konular› içeren sempozyum-
lar flimdiye kadar 7 ilde ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde
düzenlenmifltir. Bu sempozyumlara her toplant›da yaklafl›k 150
kifli kat›lm›fl kat›l›mc›lara sertifika, sempozyum kitab› verilmifl ve
TTB kredilendirilmesi yap›lm›flt›r.

4. Donör sorgulama formlar›n›n ve cevap anahtarlar› daha
ça¤dafl ve güncel hale getirilmesi için çal›flmalar yap›lm›flt›r.

5.  Son Ola¤an Genel Kuruldan bu yana 31 Ekim  - 5 Kas›m
1999 tarihleri aras›nda Antalya’da III.’ü kurs, 24-29 Eylül 2000
tarihleri aras›nda Kapadokya’da  I. Ulusal Kongre ve IV.’ü kurs
yap›lm›flt›r. Bu kurs ve kongrelere kat›lanlara sertifikalar› verilmifl,
kurs ve kongre kitaplar› önemli bir kaynak olacak flekilde
haz›rlanm›flt›r. TTB bu kurslar ve kongreyi kredilendirmifltir. Bu
sene 4-8 Eylül 2001 tarihleri aras›nda Trabzon’da düzenlenecek
olan  kursun temel konusu “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›nda Kalite” dir. Bu kurs TSE ile birlikte düzenlenmektedir.

6. KMTD yurt d›fl› iliflkileri içerisinde ESTM ve ISBT ile yak›n
temasta bulunmufl, önce Tayvan’da yap›lan ISBT 10’uncu  Bat›

Pasifik bölgesel toplant›s›nda ISBT Yönetim Kurulu ile görüflerek
2003 y›l›nda yap›lacak olan VIII.’inci ISBT Avrupa Bölgesel
toplant›s›n›n ‹stanbul’da yap›lmas›n› sa¤lam›flt›r.  Derne¤imiz bu
konuda Temmuz 2000 y›l› içinde Viyana’da yap›lan ISBT Dünya
Kongresinde ISBT Yönetim Kurulu ile durum de¤erlendirmesi
yapm›fl ve gerekli duyurularda bulunmufltur. Bu sene Temmuz ay›
içinde Paris’te yap›lacak olan VII.’inci  Avrupa Kongresinde ve
gelecek sene Kanada’da yap›lacak olan Dünya Kongresinde de
gerekli temaslarda bulunarak Türkiye’de yap›lacak olan Kongrenin
baflar›l› bir flekilde geçmesi için çal›flmalar›n› sürdürecektir.
Derne¤imiz bu konuda bir organizasyon firmas› ile birlikte
çal›flmaktad›r. Bu firma ile sözleflme daha sonra imzalanacakt›r.

7. KMTD K›z›lay’›n bir meslek içi e¤itim olarak düzenledi¤i
kurslarda aktif olarak rol alarak hem kurs kitab›n›n oluflturulmas›nda
hem de  kursiyerlerin e¤itilmesinde K›z›lay ile birlikte çal›flm›flt›r.

8. Bu çal›flma dönemi içinde derne¤imiz elemanlar›n› de¤ifltirmifl
ve  Bayram Mengi ve  Tamer Karsl› dernek personeli olarak görev
alm›fllard›r.

9. Eski dernek merkezinin y›k›larak yeni bir bina yap›lmas›
nedeniyle dernek merkezimiz Ba¤dat Caddesi Kumbarac›lar Ç›kma-
z› Birlik Apartman› B Blok No:16 D:24 Feneryolu/Kad›köy adresine
tafl›nm›flt›r. Bu yeni adreste derne¤e yeni mobilyalar al›narak gerekli
mekansal düzenlemeler yap›lm›flt›r.

10. 8 Nisan 2000 tarihinde yap›lan Ola¤anüstü Genel Kurulda
dernek merkezi olarak bir yer al›nmas›  kararlaflt›r›lm›fl olmas›na
ra¤men çeflitli nedenlerle  yeni yer al›nmas›ndan vaz geçilmifltir.

11. Bu çal›flma döneminde derne¤in bilimsel çal›flmalarda
kullan›lmak üzere eksikli¤i duyulan  teknik ekipman ve baz›
demirbafl cihazlar alm›flt›r. (Barkovizyon, Diz Üstü Bilgisayar, Tam
Donan›ml› Masa Üstü Bilgisayar vs).

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i 26.05.2001 Tarihinde yap›lan IV. Ola¤an Genel Kurulda Yönetim ve

Denetim Kurulu  Yedek ve Asil Üyeleri Yukar›daki gibi seçildi. Yönetim Kurulu kendi içerisinde seçim yaparak

Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na Prof. Dr. Mahmut Bay›k’›, II. Baflkanl›¤a Uzm. Dr. Ramazan Uluhan’›, Genel

Sekreterli¤e Uzm. Dr. Fuat Çetinkaya’y› ve Muhasip üyeli¤e Uzm. Dr. Reha Masatl›’y› görevlendirmifltir.

Yönetim Kurulu (Asil) Yönetim Kurulu (Yedek)
Dr.Mahmut Bay›k  Dr.Ercüment Oval›
Dr.Ramazan Uluhan Dr.fiaban Özbayburtlu
Dr.Reha Masatl› Dr.Sema Anak
Dr.Hüsnü Altunay Dr.Nurcan Adatepe           
Dr.Nilgün Acar Dr.Faruk Ayd›n
Dr.N.Banu K›l›ç
Dr.Erhun Merdano¤ullar›
Dr.Fuat Çetinkaya
Dr.Gülyüz Öztürk   
Dr.Yasemin Heper
Dr.U¤ur Anter

Denetim Kurulu (Asil) Denetim Kurulu (Yedek)
Dr.N.Nuri Solaz Dr.Nur Arditi Benzonana
Dr.Önder Aslan Dr.Meral Sönmezo¤lu
Bio.Muhsin Atik Dr.Ünsal Sohtorik

HABERLER



Afla¤›daki sorular kan vericisini (donör) ve kan› alacak olan kifliyi (hasta) korumak amac›yla düzenlenmifltir. Unutmay›n›z
ki verdi¤iniz kan korumas›z, bilinci kapal›, kan› reddetme flans› olmayan masum bir hastaya ya da yeni do¤mufl bir bebe¤e
verilebilir. Bu forma verece¤iniz do¤ru ve samimi yan›tlar›n›z, tüm muayene ve tarama testleri sonuçlar›ndan daha de¤erlidir.
Formu doldurdu¤unuzda  kan verme konusunda hala flüpheleriniz varsa kimseye bir aç›klama yapmadan kan merkezini
terk edebilir veya kan merkezi doktoruyla özel olarak görüflebilirsiniz.

Teflekkürler.

1-  Bugün kendinizi kan ba¤›fllayacak kadar iyi ve sa¤l›kl› hissediyor musunuz? Evet Hay›r
2-  Bugüne kadar bafl vurdu¤unuz kan merkezlerinden ret edildi¤iniz oldu mu? Hay›r Evet
3-  Hastane, doktor, hemflire, i¤ne, kan tutma gibi korkular›n›z var m›? Evet Hay›r
4-  Daha önce kan veya kan ürünü ba¤›fllad›n›z m›?                   Evet             En son ne zaman?  ….……..…… Hay›r
5-  Son 3 gün içinde difl hekimine gittiniz mi? Hay›r Evet
6-  Son 1 y›l içinde afl› yapt›rd›n›z m›? Hay›r Evet
7-  Afla¤›daki hastal›klar nedeniyle 1 y›l içinde ilaç kulland›n›z m›?

Ya da hala kullan›yor musunuz? Evet Hay›r
fieker (diyabet)          Sara (epilepsi)          Kalp          Akci¤er          Böbrek          Verem
Karaci¤er (hepatit, sar›l›k)          S›tma          Kanser (selim veya habis tümör)          Kan          Cilt
Di¤er Hastal›klar:...............................................................................................................................................................................

8-  Son 1 y›l içinde size kan ve/ veya kan ürünü verildi mi? Evet Hay›r
9-  Son 1 y›l içinde size küçük ya da büyük cerrahi giriflimde bulunuldu mu? Hay›r Evet
10- Son 1 y›l içinde kulak veya cildinizin baflka bir yerini deldirttiniz mi?   Dövme yapt›rd›n›z m›? Hay›r Evet
11- Son  bir y›l içinde seks yoluyla  bulaflabilen enfeksiyon  hastal›klar›n›

(A‹DS, Sifiliz, Bel so¤uklu¤u, Hepatit vb) kapabilece¤iniz flüpheli bir cinsel iliflkiniz oldu mu?
Sizin böyle bir  hastal›¤›n›z var m›? Evet Hay›r

12- Uyuflturucu kullan›yor musunuz? ( Esrar, eroin, kokain, v.b.) Evet Hay›r
13- KADINLAR ‹Ç‹N: Son iki ay içinde düflük yapt›n›z  m›? Kürtaj oldunuz  mu?

Hamile misiniz? Hamilelik flüphesi duyuyor musunuz? Hay›r Evet
14- Yukar›daki tüm sorular› anlayarak m› yan›tlad›n›z? Evet Hay›r
15- Acil bir kan ihtiyac› oldu¤unda kan ba¤›fllamak ister misiniz ? Evet Hay›r

Kan ba¤›fllayan kiflilerin(Donör) bafl›na gelebilecek risklerle ilgili bilgilendirme formlar›n› okudum. Kan ve kan ürünü
ba¤›fl›n›n önemi, ifllemin nas›l gerçekleflti¤i konusunda bana yeterli bilgi verildi. Kan ba¤›fllanmas› ile ilgili broflür
halinde ve sözlü olarak bana sunulan bilgilerin tamam›n› anlad›m. Bu flartlar alt›nda gönüllü olarak kan ba¤›fllamak
istiyorum.

Kan Ba¤›fl›nda Bulunan Kiflinin         ‹MZA:

Ad›/Soyad›:………………………........……………..........................
Do¤um Yeri:...............................  Do¤um Tarihi: ....../......./............. Kan Grubu

Cinsiyeti:  E       K  Rh (   )

A D R E S   B ‹ L G ‹ L E R ‹

Sokak: Mahalle:
‹lçe: ‹l: Posta Kodu: E-Posta:
Ev Tel: ‹fl Tel: Fax: CepTel:

AfiA⁄IDAK‹  BÖLÜM   KAN    MERKEZ‹    TARAFINDAN    DOLDURULACAKTIR

F‹Z‹K MUAYENE: DÜfiÜNCELER:  
TA:……….......  mmHg      A¤›rl›k:……….....kg Kabul
Hb/Hct:………........….      Vücut ›s›s›:……...º C Geçici Ret
Nab›z:…………....../dk. Kal›c› Ret
Hemflire/Teknisyen Onay› Doktor Kaflesi / ‹mza

Kan Merkezimize hofl geldiniz

Derne¤imizin düzenlemifl oldu¤u “Donör Bilgileri” formu ile ilgili elefltiri ve görüfllerinizi lütfen bize bildiriniz.
Dr. Erhun Merdano¤ullar› KMTD Fax:

erhun@yahoo.com (0216) 414 44 19


