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YAYIN KURULU’NDAN 1

Sevgili Kan Bankac›lar,
‹Ç‹NDEK‹LER

Kan Merkezleri ve Transfüzyon
Derne¤inin Bilimsel Kültürel Aktüel

Ücretsiz Yay›n Organ›

Say›: 54

Damlan›n bu say›s›nda sizlere pek çok olay› aktarmak

ve paylaflmak istiyorum. Hepinizin de bildi¤i gibi 1995

y›l›nda dernekleflme yolunda ilk ad›mlar›n› atan ülkemiz

kan bankac›lar›, 1996 y›l›n›n ocak ay›nda bunu gerçek-

lefltirerek Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤inin

kurulufl ifllemlerini tamamlam›flt›r. 38 kurucu üyeyle yola

ç›kan derne¤imizin bugünkü üye say›s›  433’e ulaflm›flt›r.

Geçmiflimize k›saca bir göz atal›m; neler yapm›fl›z,

neler yapamam›fl›z, neler yapaca¤›z ve neler yapmal›y›z?

Burada  sizlere  k›saca bahsedece¤im konular›n ayr›nt›lar›n›

iç sayfalarda takip edebilirsiniz.

Öncelikle belirtmek isterim ki; Kan Merkezleri ve

Transfüzyon Derne¤i 7 yafl›n› bitirmifltir. Damla bültenimiz

ise 54. say›s›na ulaflm›fl ve Ekim ay›nda 7 yafl›n›

tamamlam›fl olacakt›r. Henüz 4. y›l›nda ISBT’ye baflvu-

rarak 2003 y›l›nda sekizincisi yap›lacak olan Avrupa

Kongresinin ülkemizde yap›lmas›n› sa¤lam›flt›r.

1996 y›l›nda kan bankac›l›¤› konusunda Türkçe kaynak

kitap hemen hemen yok denecek kadar azd›. Oysa bugüne

geldi¤imizde konular›n›n içinde Kan Bankac›l›¤› ve

Transfüzyon T›bb›nda Kalite Yönetim Sistemleri,

SOP’lerin de yer ald›¤› ve literatür takip eden 8 adet kitap

bulunmaktad›r. 7 ulusal kurs, 1 ulusal kongre, ülkemizin

de¤iflik flehirlerinde 27 sempozyum, Türkiye K›z›lay

Derne¤i çal›flanlar›n›n tümünün e¤itimini içeren kurs,

di¤er dernek kongrelerinde veya hastanelerde 50 civar›nda

seminer, konferans ve panel gerçeklefltirilmifltir. Ayr›ca

uluslar aras› organizasyonlarda hem bilimsel hem de

KMTD 5. Ola¤an Genel Kurulu Yap›ld›
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Türkiye hakk›nda  bilgi vermek amac›yla konuflmac›

olarak pek çok davet alm›fl ve bunlara kat›lm›flt›r.

 Ülkemizin tüm kan bankac›lar› bir çat› alt›nda

birleflerek Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤inin

(KMTD) hem ulusal hem de uluslar aras› boyutta

baflar›lar›na destek olmufllard›r. Avrupa Birli¤ine girifl

sürecinde önemli ad›mlar atacak olan ülkemizin gerçek-

leri daha fazla çal›flmay›

ve üretmeyi gerektiriyor.

Kan Merkezleri ve Trans-

füzyon Derne¤i ülke-

mizde Kan Bankac›l›¤› ve

Transfüzyon T›bb› ko-

nusunda hem bilimsel

hem de sosyal anlamda

ulusal ve uluslar aras›

boyutta üzerine düflen

görevi yerine getirmeye

bundan sonra da devam

edecektir.

De¤erli Kan Banka-

c›lar, 5 - 9 Temmuz tarih-

lerinde ‹stanbul Lütfi K›r-

dar Kongre Merkezinde

yap›lacak olan uluslar

aras› kongre ülkemiz aç›s›ndan çok önemlidir. Kan

Bankac›l›¤› alan›nda dünyada kendini kan›tlam›fl ve söz

sahibi pek çok bilim adam› ülkemize gelip bizlerle bil-

gilerini paylaflacaklard›r. Hepimizin bu kongreye kat›l-

mas› ve d›flar›dan gelen yabanc› konuklar›m›zla  karfl›l›kl›

bilgi al›flveriflinde bulunmas› önemlidir. Kongre boyunca

rahat izlemeniz, en ufak bir detay› kaç›rmaman›z ve

rahatça soru sorabilmeniz için simultane tercüme

yap›lacakt›r.  www.isbt2003.org  sitesini ziyaret ederseniz

kongre ile ilgili her türlü bilgiye ulaflabilirsiniz. Ayr›ca

bu siteden kay›t ifllemlerinizi de gerçeklefltirebilirsiniz.

www.kmtd.org.tr isimli web sitemiz yenilendi. Site-

mizde her türlü bilgiyi ve linkleri bulabilirsiniz. Kat-

k›lar›n›z› ve elefltirilerinizi bekliyoruz. Dr. Reha Masatl›

sizler için web sitemizle ilgili detayl› bir yaz› haz›rlad›.

De¤erli arkadafllar›m, KMTD yönetim kurulu ilk say›s›

Avrupa Kongresinde ç›kacak olan uluslar aras› yeni bir

dergi ç›karmaya karar vermifltir. Damlan›n bu say›s›n›n

kapak konusu  “Blood Banking and Transfusion Medicine”

isimli yeni dergimizin kapa¤› olacakt›r. Kan bankac›l›¤›

ve Transfüzyon T›bb›yla  iliflkisi olan arkadafllar›m›z›n

yeni, hakemli dergimize bilimsel çal›flma ve yaz›lar›n›

bekliyoruz. Dili ‹ngilizce olacak dergimize gönderece-

¤iniz yay›nlar›n tercüme

gereksinimi oldu¤unda,

derne¤imiz sizlere yar-

d›mc› olmaya çal›flacakt›r.

31 May›s 2003 tari-

hinde derne¤imiz ilk kez

halkla kucaklaflm›fl, ‹s-

tanbul Ba¤dat Cad-

desi’nde kurdu¤u stantla

gün boyu kan ba¤›fl›n›n

yararlar›n›, gereklili¤ini

anlatm›fl ve ayn› konular›

içeren afifller asm›fl, 2000

adet broflür da¤›tm›flt›r.

Son olarak 5. Ola¤an

Genel Kurulumuz 24

May›s 2003 tarihinde

gerçeklefltirilmifltir. Baz›

önemli konularda tüzük de¤iflikli¤ine gidilmifltir. Daha

aktif çal›flma için bir vak›f kurulmas›na, Bilim, Hizmet

ve Dr. Nilgün Acar Teflvik Ödülleri verilmesi karara

ba¤lanm›flt›r. Ayr›nt›lar› iç sayfalarda okuyabilirsiniz.

Çocuklar›m›z›n daha iyi ve daha bilgili bir ülke ve

dünyada yaflamas›n› istiyorsak, öncelikle bizler, üzeri-

mize düflen sorumluklar› yerine getirmemiz gerekiyor.

Hepiniz sa¤l›kla kal›n, kongrede görüflmek dile¤iyle.

Dr. Ramazan ULUHAN

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i II. Baflkan



Genel Kuruldan Notlar:

• Gündem maddelerinden 7. ve 8. maddelerin görüflülme
s›ralar›n›n de¤ifltirilerek görüflülmesi önerisi kabul edildi.

• Genel Kurul Divan Baflkanl›¤›na Prof. Dr. Okan Töre,
Divan Kurulu Baflkan Yard›mc›l›¤›na Prof. Dr. fiükrü Cin,
Divan Katipli¤ine Yard. Doç. Dr. Nafiz Koçak oybirli¤i ile
seçildiler.

• May›s 2001 – May›s 2003 geçmifl dönem “Faaliyet
Raporu”nu Yönetim Kurulu ad›na Dernek Baflkan› Prof. Dr.
Mahmut Bay›k Genel Kurula sundu.

• Geçmifl dönem “Kesin Hesap Bilançosu”nu Dernek
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dr. Reha Masatl› sundu.

• Denetleme Kurulu Raporunu Denetleme Kurulu ad›na
Üye Dr. Nuri Solaz sundu.

• Yönetim Kurulu Geçmifl Dönem Faaliyet Raporu ve
Kesin Hesap Bilançosu ayr› ayr› Genel Kurul üyeleri
taraf›ndan oylanarak ibra edildi.

• May›s 2003 – May›s 2005 gelecek dönem “Tahmini
Bütçe”si Muhasip Üye Dr. Reha Masatl› taraf›ndan sunuldu.

• Gündemde yer alan “Tüzük De¤ifliklikleri” önerileri
maddesinde üç adet tüzük de¤ifliklik önerisi yap›ld› ve söz
konusu öneriler yap›lan görüflmeler sonunda oylanarak kabul

edildi. Buna göre kabul edilen “Tüzük De¤ifliklik”leri
flöyledir:

Tüzük De¤iflikli¤i 1

Derne¤in Gelirleri:
Madde 27.1- Girifl Ödentisi: Bir defaya özgü olmak üzere

üyeli¤e kabul edilen üyeler için öngörülen ödentidir. Miktar›
5.000.000 TL (befl milyon Türk Liras›) d›r.

Madde 27.2- Y›ll›k Ödenti: Dernek üyeleri y›lda bir defa
defaten üyelik aidat› olarak 5.000.000 TL (befl milyon Türk
Liras›) öderler. Bu miktar genel kurul taraf›ndan tüzük de-
¤iflikli¤i ile artt›r›labilir.

Tüzük De¤iflikli¤i 2

Madde 3.9- Bilimsel nitelikte kurs, seminer, sempozyum,
konferans, kongre ve benzeri ulusal ve uluslar aras› toplant›-
lar› ve aktiviteleri düzenlemek, bu aktiviteleri içeren ulusal
ve uluslar aras› düzeyde çeflitli bilimsel yay›nlar yapmak,
ülkemizde Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› ile ilgili
bilim insanlar›n›n pozitif bilimlerin temel ve uygulamal›
alanlar› ile sosyal bilimlerdeki seçkin araflt›rma, çal›flma ve
hizmetlerini de¤erlendirmek, üstün niteliklerini onayarak

Derne¤imiz 5. Ola¤an Genel Kurulu 24 May›s 2003 tarihinde Saat 11:00’de Dernek
Merkezinde yap›ld›. Ço¤unluk aranmaks›z›n yap›lan ikinci toplant›ya üyelerimizden 41
üye kat›ld›. Gündemdeki maddelerin görüflülmesinden sonra Genel Kurul toplant›s› sona
erdi.
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kamuoyuna duyurmak ve teflvik unsuru olmak üzere ödüller
vermek

Madde 3.9.1- Madde 3.9’daki paragrafta yer alan ilkeler
çerçevesinde 1) Bilim Ödülü, 2) Hizmet Ödülü, 3) Dr. Nilgün
Acar Teflvik Ödülü olmak üzere üç tür ödül oluflturulmufltur.

Madde 3.9.2- Yukar›da belirtilen ödüllerle ilgili olarak
yönetim kurulunca haz›rlanan “Ödül Yönergesi” genel
kurulun onay›na sunulur. Ödüllerin yönerge ilkelerine göre
verilmesini Yönetim Kurulu takip eder.

Tüzük De¤iflikli¤i 3

Amaç ve Konular:
Madde 3.11- Gayesi topluma “Kan Bankac›l›¤› ve Trans-

füzyon T›bb›” alan›nda hizmet vermek olan ve Türk Medeni
Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sa¤l›k Vakf›n›n
Mütevelli Heyetinde tüzel kiflilik olarak temsil edilmek

Madde 3.12- Gayesi topluma “Kan Bankac›l›¤› ve Trans-
füzyon T›bb›” alan›nda hizmet vermek olan ve Türk Medeni
Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sa¤l›k Vakf›n›n
Kurucular Kurulunda tüzel kiflilik olarak yer almak

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Madde 19.13- Gayesi topluma “Kan Bankac›l›¤› ve
Transfüzyon T›bb›” alan›nda hizmet vermek olan ve Türk
Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sa¤l›k
Vakf›n›n Mütevelli Heyetinde derne¤i temsil edecek kifliyi,
dernek üyeleri aras›ndan ve Yönetim Kurulu seçimlerini
müteakip Yönetim Kurulu görev taksimat›n›n yap›ld›¤› ilk
toplant›s›nda belirlemek

Madde 19.14- Derne¤in, gayesi topluma “Kan Bankac›l›¤›
ve Transfüzyon T›bb›” alan›nda hizmet vermek olan ve Türk
Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulacak bir Sa¤l›k
Vakf›n›n Kurucular Kuruluna hangi miktarlarda nakit para,
tafl›n›r mal, tafl›nmaz mal gibi mali de¤erler ile ifltirak
edece¤ini belirlemek

Genel Kurul toplant›s› tamamland›ktan sonra Yeni

Yönetim Kurulu ilk toplant›s›n› gerçeklefltirdi. Yeni Yönetim
Kurulu kendi aras›nda yapt›¤› görev da¤›l›m› ile Dernek
Baflkanl›¤›na Prof. Dr. Mahmut Bay›k, Baflkan Yard›mc›l›¤›na
Dr. Ramazan Uluhan, Genel Sekreterli¤e Yard. Doç. Dr. N.
Banu K›l›ç, Muhasip Üyeli¤e Dr. Reha Masatl› seçilmifllerdir.
Toplant›da KMTD hedeflerinin gözden geçirilmesi, yeni
hedeflerin belirlenmesi, belirlenen hedefler do¤rultusunda
önümüzdeki dönem yap›lacak çal›flmalar›n planlanmas›
görüflüldü. Al›nan kararlarla ilgili olarak üyelerimize gerekli
aç›klamalar “Damla Bülteni” ve web sitesi arac›l›¤› ile daha
sonra duyurulacakt›r.
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“Yeni dönem Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu üyeleri yap›lan
oylama sonunda seçildiler.”

Yönetim Kurulu (Asil)

Dr. Mahmut Bay›k (Baflkan)

Dr. Ramazan Uluhan  (II. Baflkan)

Dr. N. Banu K›l›ç  (Genel Sekreter)

Dr. Reha Masatl›  (Muhasip)

Dr. Duran Canatan

Dr. Hüsnü Altunay

Dr. Esra Karakoç

Dr. Erhun Merdano¤ullar›

Dr. Gülyüz Öztürk

Dr. Yasemin Heper 

Dr. Ercüment Oval›

Yönetim Kurulu (Yedek)

Dr. Meral Sönmezo¤lu

Dr. ‹hsan Karado¤an

Dr. Fuat Çetinkaya

Dr. Sevinç Y›lmaz

Dr. Nafiz Koçak

Denetleme Kurulu (Asil)

Dr. N. Nuri Solaz

Dr. Nur Arditi Benzonana

Dr. Rukiye Berkem

Denetleme Kurulu (Yedek)

Dr. Banu Yücesan

Dr. Hülya Bilgen

Hem. Meltem Eren



Derne¤imiz web sitesi
20.May›s.2003 tarihinden itiba-
ren yeni görünüm ve içeri¤i ile
Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›’n›n kullan›m›na sunul-
mufltur. ‹nterneti kullanma ge-
reksiniminin günümüz insan› için
art›k vazgeçilmez oldu¤u gerçe¤i
göz önünde bulunduruldu¤unda
haz›rlanacak site kullan›c›lar için
her yönden doyurucu ve kul-
lan›labilir olmak zorundad›r. Hele
söz konusu kullan›c›lar “Kan
Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›” gibi tüm dünyada oldu¤u
gibi ülkemizde de multidipliner
bir medikal branfl›n çok yönlü (ve
de çok zengin) üyeleri iseler bu
zorunluluk daha da ön plandad›r.
Bu nedenle sitenin ana iskeletini
kurarken hem branfl›m›z için te-
mel bilgi ve verilerin, haberlerin,
güncel geliflmelerin yer almas› hem de di¤er medikal branfllar-
da ve sa¤l›k alan›nda gereksinim duyulan yurt içi ve yurt
d›fl› bilgi kaynaklar›n›n yer almas›n›n yararl› olaca¤› düflüncesi
önemli rol oynam›flt›r.

Ana hatlar› ile kmtd.org.tr nas›l bir web sitesi olmal›d›r?

1. Kaynak bir site olmal›d›r: Öncelikle  “Kan Bankac›l›¤›
ve Transfüzyon T›bb›” için temel bilgilerin, yurt içi ve yurt
d›fl› yay›nlar›n, sektördeki haberlerin, ilgili mevzuat›n,
haz›rlanmakta olan çeflitli taslaklar›n yer ald›¤› bir site
olmal›d›r.

2. Bir “Sa¤l›k Portal›” olmal›d›r: Ça¤›m›zda bilgi en
önemli zenginliktir. Sa¤l›k sektöründe ulusal bilgi bankas›n›n
kurulmas›, gelifltirilmesi çal›flmalar›na destek ve yard›mc›
olmak sitenin vazgeçilmez ögelerinden biri olmal›d›r. Bu
nedenle Türkiye’de ulafl›labilecek en ayr›nt›l› ve ulafl›lmas›
en kolay data kayna¤›na sahip olmak sitemizin ana hedefle-
rinden biridir.

3. Faydal› bir site olmal›d›r: Teknolojinin yo¤un kullan›m›
ile günlük hayatta bilginin kullan›m› daha da yayg›nlaflm›flt›r.
Sa¤l›kl› ve güvenilir bilgiye ulaflma yollar› kolay ve h›zl›
olmal›d›r. Kmtd.org.tr sadece sa¤l›k alan›nda de¤il,
kullan›c›lar için günlük yaflamda gerekli olabilecek çeflitli
konulardaki temel bilgi kaynaklar›na, bunlarla ilgili linklere
kolayl›kla ulaflabilir olmal›d›r. Örne¤in T.C.kimlik numaras›
ö¤renme, vergi numaras› alma, hava ve yol durumunu

sorgulama, seyahat için rezer-
vasyonlar yapt›rma, canl› trafik
görüntüleri, mevzuat arama,
online pasaport baflvurusu, sürü-
cü ceza puan› ö¤renme, resmi
gazeteye ulaflma ve di¤er çeflitli
konularda ba¤lant›lar “Faydal›
Linkler” bafll›¤› alt›nda yer
alm›flt›r.

4. K›lavuz bir site olmal›d›r:
Haz›rlanan site derne¤imiz
KMTD’nin k›sa ve uzun vadeli
hedefleri do¤rultusunda yap›lacak
çal›flmalarda hem üyelerimize
hem de di¤er sa¤l›k çal›flanlar›na
yol gösterici olmal›d›r. Ülkemizde
“Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›” alan›nda belirlenecek
öncelikli hedefler, oluflturulacak
politikalar konusunda yol gös-
terici ve yard›mc› bir ifllevi bu-
lunmal›d›r. Bu amaçla yaz›lan

çeflitli görüfl, inceleme ve elefltirileri zaman zaman sitede
bulabileceksiniz.

Sitede Neler Var?

1. Dernek Faaliyetleri ve Hedefleri

2. Dernek Tüzü¤ü

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri

4. Üyelik ‹fllemleri: Yeni üye olmak isteyenler baflvuru
formunu doldurup form-mail ile an›nda yollayabilirler.
Mevcut üyeler üyelik bilgilerini ve aidat durumlar›n› flifrelerini
girerek ö¤renebilirler.

5. Kan Merkezleri: Türkiye’de mevcut Kan Merkezleri
ve Kan ‹stasyonlar›n›n isim, sorumlu hekim, telefon ve
iletiflim adreslerine buradan ulafl›labilir. Ayr›ca arzu edilirse
bu liste iller baz›nda da arama yap›larak kullan›labilir.

6. Türkiye Sa¤l›k Rehberi: ‹flte size tamamland›¤›nda
ülkemizde yay›nlanm›fl en kapsaml› Sa¤l›k Rehberi olacak
bölüm. Buradan Türkiye’deki her türlü sa¤l›k kuruluflunun
ve sa¤l›kla ilgili her türlü oluflumun iletiflim bilgilerine
ulaflabilirsiniz.

7. Sa¤l›k Linkleri: Yine tamamland›¤›nda ülkemizdeki
en genifl Sa¤l›k Ba¤lant›lar› listesi olacak bölüm “Sa¤l›k
Linkleri” ad› alt›nda yer almaktad›r.

8. Sa¤l›kta Gündem: “Bilimsel T›p Etkinlikleri” ve

KMTD Web Sitesi Yenilendi

5HABER
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“Sa¤l›kta Özel Gün ve Haftalar” ad›nda iki bölümden
oluflmaktad›r. Ülkemizde ve dünyada yap›lacak t›bbi etkin-
liklerin listesini kronolojik olarak bu bölümde bulabilirsiniz.

9. Sa¤l›k Mevzuat›: Sa¤l›kla ilgili yay›nlanm›fl kanun,
yönetmelik, tüzük ve genelgelerin tam metinleri bu bölüm-
dedir.

10. Faydal› Linkler: Günlük hayat›n›z› kolaylaflt›rabilecek
ve ilgi alanlar›n›za göre bir fleyler bulabilece¤iniz ba¤lant›lar
burada yer almaktad›r. Zamanla bu bölümde daha zengin ve
daha iyi kategorize edilmifl bir liste bulabileceksiniz.

11. Med Line: Araflt›rma ve t›bbi çal›flma yapacaklar için
her zaman ziyaret edilecek ba¤lant›lar.

12. Damla Bülteni: ‹lk say›s›ndan itibaren bültenimiz
“Damla”n›n yay›nlanm›fl bütün say›lar› indirilebilir.

13. Haberler: “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›”
ile ilgili her türlü haber ve geliflmeler ana sayfada yer alacakt›r
ve sürekli güncellenecektir.

14. Ay›n Yaz›s›: Sizlerden gelecek branfl›m›zla ilgili
de¤iflik düflünce ve projeler içeren yaz›lar bu bölümde her
ay yay›nlanacakt›r.

15. Bize Ulafl›n: Görüfl, elefltiri ve önerilerinizi bize
yollay›n›z.

Sitenin içinde yer alan çeflitli bölümlerde data girifllerinin
tamamlanmad›¤›n› göreceksiniz. Bu bölümler zamanla

tamamlanacakt›r. Haberler belirli aral›klarla günlük gelifl-
melere göre yenilecektir.

Sizlerden Neler Bekliyoruz?

1. Veri Yollay›n›z: Branfl›m›z› ilgilendiren konularda
haber, bilgi, çal›flma ve yenilikleri bize ulaflt›r›n.

2. Hatalar› Düzeltiniz: Sitede yer alan yanl›fll›klar› lütfen
bize bildiriniz.

3. Elefltiriniz: Sitede yer alan yaz›lardan veya bölümlerden
be¤enmediklerinizi ya da ekleme yapacaklar›n›z› bize bildi-
riniz.

4. Zaman Tan›y›n›z: Sitede yer alan çeflitli bölümlerdeki
datalar›n tamamlanmas› belirli bir süre alacakt›r

5. S›k S›k Ziyaret Ediniz: Sitenin s›kl›kla ziyaret edilmesi
amaçlar›na ulaflmada en önemli unsurdur. Kullan›c›lar›n
siteyi s›kl›kla kullanmalar›, sitenin kendini yenilemesi,
güncellemesi ve daha kullan›l›r bir site olmas› yönünde
olumlu katk› sa¤layacakt›r.

Siteye Neler Eklenecek?

Gelecek günlerde sitemizde yeni bölümler yer alacakt›r
ve bunlarla ilgili çal›flmalar devam etmektedir. Unutmay›n›z,
bu konuda de¤erli üyelerimizin katk›lar› ve fikirleri bizim
çok önemlidir. Web sayfam›zda yer alacak yeni sürprizlerde
buluflmak üzere!

Son Söz: Güzellikler ayr›nt›larda gizlidir.

iletiflim ve yaz›flma adresleri:

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

B Blok No: 16 D.24
81030 Feneryolu-Kad›köy / ‹stanbul

Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Fax: (0216) 414 44 19
kmtd@kmtd.org.tr

Kongre Sekreteri: Dr. Meral Sönmezo¤lu
POB 3 K›z›ltoprak 81031 ‹stanbul

Fax: (0216) 326 08 58
secretary@isbt2003.org
Organizasyon: Cnidus

Valikona¤› Cad. Akkavak Sok. 19-21/8 Karahan Apt.
80200 Niflantafl› - ‹stanbul

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

www.kmtd.org.tr
www.isbt2003.org

5-9 Temmuz 2003 tarihinde düzenlenecek ISBT Kongresiyle ilgili geliflmeleri

adreslerinden takip edebilirsiniz.



Sn. Uzman Dr. Mine Feray Akkufl  derne¤imizin üyesi olup, Ankara K›z›lay Kan
Merkezi’nde çal›flmaktad›r. Kendisi 01.09/02.10.2002 tarihleri aras›nda Japon
K›z›lhaç’›n›n düzenledi¤i “Kan Program› Teknik E¤itim Kursu” çerçevesinde Tokyo
Metropolitan Hastanesinde çal›flm›flt›r. Afla¤›da bu çal›flmalar› s›ras›nda inceledi¤i
“Japon Kan Program›”n›   tan›tan yaz›s›n› bulacaks›n›z.

Ülkemizde bir kan program› oluflmas› için model olabilecek di¤er ülke programlar›n›n
incelenebilmesi aç›s›ndan son derece önemli olan bu bilgileri bizlerle paylaflt›¤› için
say›n Uzman Dr. Mine Feray Akkufl’a teflekkür ederim.

Prof. Dr. Mahmut Bay›k

Japonya’da kan hizmetleri program› ulusal hükümet ve
lokal otoriteler ile iflbirli¤i içinde Japon K›z›lhaç’› taraf›ndan
yürütülmektedir. Ülke genelinde tümü K›z›lhaç’a ait:

1 Kan Merkezleri Merkezi
77 Kan Merkezi ( 7 tanesi bölgesel),
3 NAT ve karantina merkezi,
1 Plazma Fraksinasyon Merkezi,
92 K›z›lhaç hastanesi bulunmaktad›r.
Tüm bu merkezler birbirine on-line ile ba¤l›d›r. Uygun

bulunan kanlar ülke genelindeki tüm hastane ve sa¤l›k
kurulufllar›na da¤›t›l›r.  Yine K›z›lhaç taraf›ndan aferezle ya
da tam kandan haz›rlanan plazmalar, plazma fraksinasyon
merkezine kan ürünü üretimi için gönderilir. Japonya’da
K›z›lhaç d›fl›nda özel sektöre ait 3 plazma fraksinasyon
ünitesi daha bulunmaktad›r. Bu merkezler de kaynak plazma
ihtiyac›n›n büyük k›sm›n› Japon K›z›lhaç’›ndan temin et-
mektedirler.

Kan Ba¤›fl›

Japonya’n›n nüfusu 120.000.000’ dur. Donör say›s› senede
yaklafl›k 6 milyon olup toplumun % 4.8’ini oluflturmaktad›r.
Bunlar›n %10’u ilk kez ba¤›flta bulunan donörlerdir. Tümü
gönüllü ba¤›flç›lard›r. Donör kazan›m› için kampanyalar,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, bölgesel idareler, K›z›lhaç, çeflitli t›bbi
kurulufllar ve medya iflbirli¤i ile senenin belli aylar›nda
düzenlenmektedir. Kan ba¤›fl› çeflitli yerlerde afla¤›daki
oranlarda gerçekleflir.

Mobil kan ba¤›fl› % 56
Kan odalar› % 36
Kan merkezleri %   6
Aç›k ba¤›fl %   2
Tam kan donörlerinde ba¤›fl öncesi ABO grup tayini ve

hemoglobin tayini, aferez donörlerinde ek olarak idrar testi,
elektrokardiyogram ve trombosit say›m› yap›l›r.

‹ki tip kan al›m› vard›r. Tam kan (200 ml veya 400 ml)
veya aferez (trombosit veya plazma) ba¤›fl›.

Tam kan ba¤›fl› % 70, tromboferez  %13, plazmaferez
% 17 oran›ndad›r.

Kanda Yap›lan Testler

ABO ve Rh gruplama
Irregular antikor tarama
Sifiliz
Hepatit B testleri (HBsAg, Anti HBc, Anti HBs)
Anti HCV
ALT
Anti HIV1/2
Anti HTLV-1
‹nsan parvovirus B-19 antijeni
Nükleik asit amplifikasyon (NAT) testleri (HBV, HCV

ve HIV-1 için)
Biyokimyasal testler (ALT, AST, GGT, total protein,

albumin, albumin/globulin oran›, kolesterol) yap›l›r.
Ayr›ca  400 ml’lik ba¤›fllar ve aferez donörleri için tüm

hematolojik testler yap›l›r.
Serolojik tarama testleri otomatik cihazlarla, partikül ya

da pasif hemaglütinasyon kitleri kullan›larak yap›l›r. Bu
testlerde negatif bulunan  donör serumlar› Japonya’n›n üç
de¤iflik bölgesinde bulunan NAT merkezlerine gönderilir.
Bu merkezlerde otomatik olarak 50 numuneden havuzlar
haz›rlan›r, nükleik asit ekstrakte edilir, PCR’la ço¤alt›l›r,
HBV, HCV, HIV için identifiye edilir ve 24 saat içinde sonuç
ilgili merkezlere on-line ile bildirilmifl olur. NAT testi, virüs
izolasyonu ile birlikte pencere dönemini k›saltm›fl olur.

Ayr›ca tarama testlerinde pozitif bulunan sonuçlar
s›ras›yla, ayn› kitle  manuel yöntemle kalitatif ve kantitatif
çal›fl›larak, EIA, Western Blot ve PCR testi yap›larak
do¤rulan›r ve donöre bildirim yap›l›r.
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Kan Ürünleri Üretimi

K›z›lhaç Plazma Fraksinasyon Merkezinde Faktör 8,
Albümin ve Anti HBs (1 ml ve 5 ml) üretilmektedir.

Tam kandan haz›rlanan ya da plazmaferezle elde edilen
donmufl/taze donmufl plazmalar, plazma fraksinasyon mer-

kezine gönderilir ve burada -40°C’ de 6 ay süresince karan-
tinada bekletilir. Bu süreç sonucunda ayn› kan›n di¤er
komponentlerinde post-transfüzyon herhangi bir geri bildi-
rim al›nmam›flsa bu plazmalar eritilerek plazma havuzlar›
oluflturulur.
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% 50 (paral› donör kanlar›nda hepatit insidans›)

% 31.1 (paral› ve gönüllü donör ba¤›fl› ile birlikte azalm›fl)

% 16.2 (sadece gönüllü donör ba¤›fllar› ile birlikte iyice düflmüfl)

% 14.3 (HBsAg taramas› ile oran düflmeye devam etmifl)

%.8.7  (400 ml ba¤›fl)

% 2.1 Anti HBc ve Anti HCV 1. jen.

% 0.48 Anti HCV 2. jen.

1960  1965   1970    1975    1980      1985        1990   1995      2000

Tüm donörlere ait serum örnekleri ileride bildirilecek
herhangi bir post-transfüzyon reaksiyonunu incelemek üzere
-85°C’lik deep-freezlerde 10 y›l süre ile saklan›rlar.

Tüm kan gruplama testleri, coombs testleri de otomatik
olarak yap›lmaktad›r.

NAT tarama sonuçlar›

1999 da bafllanan NAT taramalar› 2000 y›l›na kadar 500
örnek havuzunda yap›lm›fl olup bu dönemde taranan 2.140.207
örnekte 19 HBV, 8 HCV,  0 HIV- 1 pozitif bulunmufltur.
2000-2002 tarihleri aras›nda havuzdaki örnek say›s› 50’ye
azalt›lm›fl olup 14.177.881 donörde yap›lan testlerde 270
HBV, 42 HCV, 6 HIV pozitif donör bulunmufltur.

Japonya’da Haz›rlanan Kan ve Kan Komponentleri

Taze donmufl plazma hariç yukar›daki tüm ürünler  ›fl›nlanm›fl ürünlerdir.

Tam kan, konsantre eritrosit 4-6°C 21 gün
Y›kanm›fl eritrosit, lökosit azalt›lm›fl eritrosit 4-6°C 24 saat
Dondurulmufl eritilmifl eritrosit 4-6°C 12 saat
Dondurulmufl eritrosit <-60°C 10 y›l
Konsantre  trombosit, Konsantre trombosit HLA 20-24 72 saat
Taze donmufl plazma <-20 1 y›l

Faktör VIII  için üretim flemas› flöyledir:

Kaynak plazma          Santrifüj          Kriyopresipitat          Virüs inaktivasyon (Solvent/ Deterjan)
          Pürifikasyon (‹mmunoaffinity kromotografi)          Virüs uzaklaflt›rma (Nanofiltrasyon)
Pürifikasyon (Ion exchange kromotografi)          Doldurma          Kurutma

Albumin için üretim flemas› flöyledir:

Kaynak plazma          Santrifüj          Kriyo-depleted plazma          Pürifikasyon          (Cohn so¤uk etanol
prespitasyonu)  (Ion exchange resin proses ultrafiltrasyonu)          Virüs inaktivasyonu (60°C’de 10 saat)          Doldurma

Anti HBs Human Immun Globulin üretim flemas› flöyledir:

Kaynak plazma          Santrifüj          Kriyo-depleted plazma          Pürifikasyon          (Cohn so¤uk etanol
prespitasyonu)          Virüs uzaklaflt›rma (Nanofiltrasyon)          Doldurma

Japonya’da Post-Transfüzyon Hepatit ‹nsidans› Süreci



Üretilen bu ürünlerde tüm kalite kontrol testlerinin
yan›s›ra son üründe tekrar NAT testleri yap›l›r. Bu testlerden
geçen ürünler ayr›ca Devlet Ulusal Kontrol Labora-
tuvarlar›nda kontrol edilir, sonra kullan›ma verilir.

Kan Merkezlerinde Kalite Kontrol Sistemi

Transfüzyon için kullan›lan kan ve kan ürünleri farmasötik
ürün olarak kabul edilmekte olup farmasötik ürünlere uygu-
lanan kalite güvenli¤i, kalite kontrol, GMP vb gibi kurallar
kanla ilgili merkezlerde yap›lan tüm ifllemleri ve ürünleri
de  kapsamaktad›r. Tüm ifllemler için Standart Uygulama
Prosedürleri (SOP’ler) haz›rlanm›flt›r.

Kalite kontrol kapsam›nda;
1.Kan örne¤inin incelenmesi: Enfeksiyon tarama test-

leri, kan gruplama, biyokimyasal ve hematolojik testler
‘Ulusal Minimum ‹htiyaçlar’da belirtilen flekilde yap›l›r.
Üretim ruhsatland›rma kurallar›na göre ürün lisans al›r.

2. Materyaller ve reajenlerin kabul için incelenmesi: Anti

koagülan, ek solüsyon, tuzlu su, kan torbas›, aferez kitleri,
lökosit filtreleri, etiketler, paketler, kan gruplama reajenleri;
sterilite, pirojenite (veya LAL), pH, sodyum sitrat, glukoz,
yabanc› madde, patlak vb yönünden incelenir.

3. Kan ve kan komponentleri örneklerinin incelenmesi:
Tam kan ve komponent örneklerinde belirli aral›klarla kalite
kontrol testleri yap›l›r. Görünüm, sterilite, etiketleme, hacim,
hematokrit, lökosit say›s›, hemoglobin konsantrasyonu,
p›ht›laflma süresi, lökosit uzaklaflt›rma oran›, trombosit say›m›
ile ilgili testler yap›l›r.

4. fiikayet ve geri bildirim nedenlerinin incelenmesi:
Hemolitik ve non hemolitik reaksiyonlar, post-transfüzyon
graft versus host hastal›¤› (PT-GVHD), anti HLA antikoru,
anti granülosit, anti trombosit ve anti eritrosit antikor  testleri
yap›l›r.

5. Kalibrasyon, validasyon, doküman kontrol, hijyenik
kontrol vb gibi di¤er GMP  kurallar› uygulan›r.
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Derne¤imiz ilk donör organizasyonunu 31 May›s 2003
tarihinde ‹stanbul Ba¤dat Caddesinde açm›fl oldu¤u bir stantla
                                            gerçeklefltirmifltir.



Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i, 02 Ocak 1996
tarihinde özellikle kan bankalar› sorumlular› ve transfüzyon
alan›nda çal›flan doktorlar taraf›ndan   kurulmufltur. Kurucu
üye say›s› 38’dir. Derne¤in halen 433 üyesi vard›r.
Türkiye’deki kan merkezlerinin ço¤unun yöneticisi
KMTD’nin aktif üyesidir. Üyelerin mesleklere göre da¤›l›m›
afla¤›dad›r.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i ana tüzü¤ünde
belirtilen esaslar do¤rultusunda çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
Derne¤in ana tüzü¤ü 1.bölüm 3.maddesindeki amaç ve
konular aynen flu flekilde belirlenmifltir.

Amaç ve Konular:
Madde 3-Türkiye'deki kan ve kan ürünlerinin haz›rland›¤›

ve/veya transfüzyonun yap›ld›¤› kurulufl ve hastanelerde,
kan ve kan ürünlerinin   haz›rlanmas›, saklanmas› ile trans-
füzyon tedavisinin, güncel t›bb›n gereklerine uygun bir
flekilde yürütülmesinin bilimsel denetlenmesine, bu konuda
yap›lacak bilimsel ve sosyal çal›flmalar›n desteklenmesine,
ilgili kurum ve kurulufllar aras›nda iflbirli¤i ve iletiflimin
artt›r›lmas›na,  konu ile ilgili halen mevcut ve do¤acak
sorunlara bilimsel, sosyal, ekonomik politikalar ve çözümler
üretmeye yönelik çal›flmalar yapmakt›r. Yukar›daki amaçlar›
gerçeklefltirmek için çal›flmalar›nda afla¤›daki konulara
öncelik tan›r.

3.1- Kan ve kan ürünlerinin haz›rland›¤› ve/veya trans-
füzyonun yap›ld›¤› kurulufl ve hastanelerin kendi aralar›nda
haberleflme, yard›mlaflma ve  dayan›flmas›n› sa¤lamak ve
etik sorunlar›n çözülmesine yard›mc› olmak.

3.2- Kan ve kan ürünleri haz›rlanmas›, saklanmas› ve
kullan›m› konusunda gerekli bilimsel ve sosyal kurullar›
oluflturmak.

3.3- Evrensel bilimin ve ülkenin gereksinimleri do¤-
rultusunda kan ve kan ürünlerinin haz›rlanmas›, saklanmas›
ve kullan›lmas› ile ilgili yasal de¤ifliklikler konusunda 
giriflimlerde  bulunmak.

3.4- Kan ve kan ürünleri haz›rlayan, saklayan ve kullanan
kurulufllarda ve konu ile ilgili hastanelerde transfüzyon t›b-
b› alan›nda hizmet veren ve araflt›rma yapan hekim, koordi-
natör, hemflire, laborant, teknik ve idari benzeri personelin:

a-mezuniyet öncesi e¤itimi s›ras›nda
b-mezuniyet sonras› sürekli e¤itimleri s›ras›nda gerekli

bilgi ve becerileri elde edebilmeleri için standart müfredat
gelifltirip ilgili kurum ve kurulufllara önermek, gerçekleflmesi

için giriflimlerde bulunmak, gerekti¤inde kurumlar aras›
rotasyonu sa¤lamaya çal›flmak,

c-uzmanl›k e¤itimi konusunda çal›flmalar yapmak
3.5- Kan ve kan ürünleri haz›rlayan, saklayan ve kullanan

kurulufllarda ve konu ile ilgili hastanelerde çal›flanlara e¤itimle
ilgili maddi ve manevi destekte  bulunmak ve bulunulmas›n›
sa¤lamaya yönelik çal›flmalar yapmak.

3.6- Ülke gereksinimlerine göre kan merkezi veya kan
istasyonlar›n›n kurulmalar› ve iflleyiflleri ile ilgili standartlar›
belirlemek.

3.7- Kan ve kan ürünlerinin haz›rlanmas›, saklanmas› ve
kullan›lmas› konusunda kitap, dergi, broflür, gazete, radyo,
televizyon gibi bas›n ve yay›n organlar›ndan yararlanarak
iletiflim ve propaganda çal›flmalar› yapmak, toplumda kan
ba¤›fl› bilincini oluflturup kan ürünleri, kan ba¤›fl› ve kan 
transfüzyonu konusunda bilinçlendirici faaliyetlerde bu-
lunmak ve kan ba¤›fl› say›s›n› artt›rmaya çal›flmak.

3.8- Derne¤in amac›n› gerçeklefltirmek yönünde yararl›
görülen yurtiçi ve yurtd›fl› her türlü kurum ve kurulufl ile
iflbirli¤i sa¤lamak.

3.9- Bilimsel nitelikte kurs, seminer, sempozyum, kon-
ferans, kongre ve benzeri ulusal ve uluslar aras› toplant›lar›
ve aktiviteleri düzenlemek, bu aktiviteleri içeren ulusal ve
uluslar aras› düzeyde çeflitli bilimsel yay›nlar yapmak,
ülkemizde Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› ile ilgili
bilim insanlar›n›n pozitif bilimlerin temel ve uygulamal›
alanlar› ile sosyal bilimlerdeki seçkin araflt›rma, çal›flma ve
hizmetlerini de¤erlendirmek, üstün niteliklerini onayarak
kamuoyuna duyurmak ve teflvik unsuru olmak üzere ödüller
vermek.

3.9.1- Madde 3.9’daki paragrafta yer alan ilkeler çerçe-
vesinde 1) Bilim Ödülü, 2) Hizmet Ödülü, 3) Dr.Nilgün Acar
Teflvik Ödülü olmak üzere üç tür ödül oluflturulmufltur.

3.9.2- Yukar›da belirtilen ödüllerle ilgili olarak yönetim
kurulunca haz›rlanan “Ödül Yönergesi” genel kurulun onay›-
na sunulur. Ödüllerin yönerge ilkelerine göre verilmesini
Yönetim Kurulu takip eder.

3.10- Kan›n toplanmas› ve kan ürünlerinin haz›rlanma-
s›na yönelik yap›lacak tüm giriflimlerde ulusal yeterlilikte
standartlar› belirlemek üzere çal›flmalar yapmak.

3.11- Gayesi topluma “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›” alan›nda hizmet vermek olan ve Türk Medeni Kanunu
hükümlerine göre kurulacak bir Sa¤l›k Vakf›n›n Mütevelli
Heyetinde tüzel kiflilik olarak temsil edilmek.

3.12- Gayesi topluma “Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon
T›bb›” alan›nda hizmet vermek olan ve Türk Medeni Kanunu
hükümlerine göre kurulacak bir Sa¤l›k Vakf›n›n Kurucular
Kurulunda tüzel kiflilik olarak yer almak.

KMTD bu ilkelerden yola ç›karak bugüne kadar 7 kurs,
1 kongre, çeflitli illerde 27 sempozyum ve 50 civar›nda

10DERNEKTEN

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i (KMTD)

Doktor Biyolog Laboratuvar Hemflire
teknisyeni

ÜYELER 327 24 23 33
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seminer, konferans ve panel düzenlemifltir. Kurs, kongre ve
sempozyumlar toplant›n›n yap›ld›¤› yerdeki Üniversitelerin
ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n kat›l›m› ile yap›lm›fl, kurs ve kongreye
kat›lanlara Sa¤l›k Bakanl›¤› ve KMTD taraf›ndan düzen-
lenmifl sertifikalar verilmifltir. fiimdiye kadar bu kurslara ve
kongreye 1821 kifli kat›lm›fl ve sertifika alm›fllard›r. Büyük
kurs ve kongreler kan bankalar›nda çal›flan doktor, hemflire
ve teknisyenlere yönelik konular ile toplam kalite yönetimi
gibi konular› ifllerken ayr›ca kan›n do¤ru kullan›m›, trans-
füzyon komplikasyonlar› gibi klinisyenleri de do¤rudan
ilgilendiren konular› içermektedir. Sempozyumlar ise do¤-
rudan kan bankas› personeli ve klinisyenlere yönelik olarak
planlanm›flt›r. Bu kurslara ve sempozyumlara kat›lanlara
konu ile ilgili kitaplar ücretsiz olarak verilmektedir. Afla¤›da
e¤itim seminerleri, organizasyonlar, sempozyum, kurs, kongre
tarih ve konular› yer almaktad›r.

Organizasyonlar ve kat›l›mlar

- Ankara’da K›z›lay Derne¤i ile birlikte “Fraksinasyon”
konulu toplant›

- Gata Haydarpafla E¤itim Hastanesi’nin “150. kurulufl
y›ldönümü” (Panel)

- 24. Ulusal Hematoloji Kongresi (Panel)
- 27.Türk Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastal›klar›

Kongresi
- 40. Milli Pediatri Kongresi (Panel)

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i E¤itim

Seminerleri

03.10.1995 Kan Donörlerinin Seçimi ve Kan Al›m›
07.11.1995 Kan ve Kan ürünlerinin Tan›mlanmas›, Elde

Edilme Teknikleri
05.12.1995 Kay›t Sistemleri ve Standardizasyonu
09.01.1996 Kan ‹stem ve Transfüzyon Öncesi Yap›lacak

Testler ve Teknikleri
Standart Kan ‹stem Formu Nas›l Olmal›d›r?

09.02.1996 Kan Gruplar›, ABO Rh ve Di¤erleri, Kan
Gruplar›n›n Araflt›r›lma Teknikleri
Hatal› Sonuçlar ve Nedenleri

08.03.1996 Transfüzyon Reaksiyonlar› (Enfeksiyöz)
05.04.1996 Kan ve Kan Ürünleri Kullanma Endikasyonlar›

Doktor Al›flkanl›klar›n›n De¤ifltirilmesi için
Stratejiler

17.05.1996 Transfüzyon Reaksiyonlar› (‹mmünolojik)
Yeni Do¤an›n Hemolitik Hastal›¤›

14.06.1996 Özel Transfüzyon Durumlar›
Acil –Masif-Pediatrik-Hastane D›fl› ve Otolog

11.10.1996 Kan Merkezi Yap›s› ve Yönetimi
13.12.1996 HLA Sistemi
10.01.1997 ‹mmünohematoloji-1
14.02.1997 ‹mmünohematoloji-2
11.04.1997 Donör Kazanma Programlar›
09.05.1997 Kan Transfüzyonlar›n›n Enfeksiyon D›fl›

Komplikasyonlar›
13.06.1997 Aferez
23.01.1998 ‹nternet Arac›l›¤› ile Kan Bankalar› Aras›

‹letiflim
Kan Bankalar›nda Bilgisayar ile Kay›t Sistemi

20.02.1998 Mikrojel Santrifügasyonu Uygulamas› ve
Sonuçlar›

17.04.1998 Hastane D›fl›nda Transfüzyon
22.05.1998 Kan Transfüzyonuyla Bulaflan Enfeksiyonlar›n

Önlenmesinde Yaklafl›mlar

Sempozyum Konular›:
1- Kan ve kan komponentleri, tan›m› ve özellikleri
2- Kan ve kan komponentlerinin transfüzyonu endi-

kasyonlar›
3- Transfüzyon prati¤i
4- Kan merkezi – klinik iliflkisi, sorunlar ve çözümleri

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin Sa¤l›k

Bakanl›¤›n›n ‹flbirli¤i ‹le Düzelemifl Oldu¤u Sempozyum-

lar

Tarih Sempozyumun Sempozyumun

Yap›ld›¤› ‹l Yap›ld›¤› Yer

11.09.1998 Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi T›p
Fakültesi

16.10.1998 Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
T›p Fakültesi

13.11.1998 Denizli Pamukkale Üniversitesi T›p
Fakültesi

08.01.1999 ‹zmir Ege Üniversitesi T›p Fakültesi
12.01.1999 ‹stanbul Zeynep Kamil Hastanesi
12.02.1999 Gaziantep Gaziantep Üniversitesi T›p

Fakültesi
12.03.1999 Samsun 19 May›s Üniversitesi T›p

Fakültesi
16.04.1999 Konya Selçuk Üniversitesi T›p Fakül-

tesi
14.05.1999 Erzurum Atatürk Üniversitesi T›p

Fakültesi
21.01.2000 Ankara Sa¤l›k Bakanl›¤› Ankara

E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
25.02.2000 Mersin Mersin Üniversitesi T›p Fakül-

tesi
24.03.2000 Konya Konya Numune Hastanesi
28.04.2000 Afyon Kocatepe Üniversitesi T›p

Fakültesi
26.01 2001 Kocaeli Kocaeli Üniversitesi T›p

Fakültesi
23.02.2001 Mu¤la Mu¤la ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
18.04.2001 ‹stanbul Gülhane Askeri T›p Akademisi
20.04.2001 K›br›s Lefkofle Dr. Burhan

Nalbanto¤lu Devlet Hastanesi
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25.01.2002 Isparta Süleyman Demirel Üniversite-

si T›p Fakültesi
01.03.2002 Çanakkale Çanakkale Devlet Hastanesi
29.03.2002 Düzce Abant ‹zzet Baysal Üniversite-

si T›p Fakültesi
17.04.2002 Sakarya Sakarya Devlet Hastanesi
26.04.2002 Ankara SSK Ankara Do¤umevi ve

Kad›n Hastal›klar› E¤itim Has-
tanesi

11.12.2002 ‹stanbul Zeynep Kamil Kad›n ve
Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi

24.12.2002 ‹stanbul Bak›rköy Do¤umevi Kad›n ve
Çocuk Hastal›klar› E¤itim
Hastanesi

31.01.2003 Sakarya SSK Sakarya Hastanesi
07.02.2003 ‹stanbul Zeynep Kamil Kad›n ve

Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi

14.05.2003 ‹stanbul Amerikan Hastanesi

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i’nin Sa¤l›k

Bakanl›¤›n›n ‹flbirli¤i ‹le Düzelemifl Oldu¤u Kongre ve

Kurslar

1. 17-21 Mart 1997 tarihinde (Adana-Mersin) Sa¤l›k
Bakanl›¤›,Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi ile birlikte
düzenlenen Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb›
Kursu (I)

2. 15-20 Mart 1998 tarihinde (Bursa) Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi ile birlikte düzenlenen
Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (II)

3. 31 Ekim – 5 Kas›m 1999 tarihinde (Antalya) Sa¤l›k
Bakanl›¤›,Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi ile birlikte
düzenlenen Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb›
Kursu (III)

4. 24-29 Eylül 2000 tarihinde (Kapadokya) Sa¤l›k
Bakanl›¤› ile birlikte düzenlenen I. Ulusal Kan Merkezleri
ve Transfüzyon T›bb› Kongresi

5. 24-29 Eylül 2000 tarihinde (Kapadokya) Sa¤l›k
Bakanl›¤› ile birlikte düzenlenen  Ulusal Kan Merkezleri ve
Transfüzyon T›bb› Kursu (IV)

6. 16 Mart - 21 May›s 2001 tarihleri aras›nda (‹stanbul-
Ankara) Türkiye K›z›lay Derne¤i ile birlikte düzenlenen 9
haftal›k Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon Kursu

7. 04-07 Eylül 2001 tarihinde (Trabzon) Sa¤l›k Bakan-
l›¤›, Türk Standartlar› Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi T›p Fakültesi ile birlikte düzenlenen Kan Bankac›l›¤›
ve Transfüzyon T›bb›nda Kalite Yönetim Sistemi Kursu

8. 04-07 Eylül 2001 tarihinde (Trabzon) Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi ile birlikte
düzenlenen Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb›
Kursu (V)

9. 17-22 Ekim 2002 tarihinde (Antalya) Sa¤l›k Bakanl›¤›,

Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi  ile birlikte düzenlenen
Kan Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb›nda Standartlar ve
Kalite Kursu

10. 17-22 Ekim 2002 tarihinde (Antalya) Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Akdeniz Üniversitesi T›p Fakültesi  ile birlikte düzenlenen
Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Kursu (VI)

Damla isimli ayl›k bültenimiz Ekim 1996’da yay›n
hayat›na bafllam›flt›r. 5.000 Adet bas›larak üyelerimize, ilgili
kurum, kurulufl ve kiflilere, reklam veren firmalara ve Tür-
kiye’nin hemen her iline kargo ile ücretsiz ulaflt›r›lmaktad›r.
Damla bülteni ile güncel konular, haberler ve bilimsel yaz›lar
ilgili kiflilere ulaflt›r›lmaktad›r. Damla bültenimiz Ocak 1999
tarihinden itibaren (28. say›) iki ayda bir ç›kar›lmaktad›r.

KMTD’nin konu ile ilgili kurs, kongre ve sempozyumlar›
ayr› kitaplar olarak bas›lm›flt›r. Daha önce Türkçe yaz›lm›fl
çok az ve yetersiz kayna¤a sahip olunan bu alanda konu ile
ilgili kiflilerin baflvurabilece¤i genifl bir kitapl›k kazan›lm›flt›r.

Di¤er Çal›flmalar

27.08.1996 tarihinde Ankara’da Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
düzenlemifl oldu¤u “Ulusal kan politikas›n›n belirlenmesi”
konulu toplant›ya derne¤imiz üyeleri de davet edilmifllerdir.
Bu toplant› sonucu oluflan Yasal Düzenleme Komisyonu,
E¤itim Komisyonu, Teknoloji Komisyonunda toplam 9
üyemiz yer alm›flt›r.

Kan merkezlerinin çal›flmalar›n› bilimsel ortak bir zemine
oturtmak ve kan bankalar› aras›ndaki   iletiflimi kolaylaflt›r-
mak amac›yla kan alma, kan grubu, transfüzyon öncesi
testler, direkt-indirekt coombs testleri, fraksinasyon ifllemleri
için “standardizasyon komiteleri” oluflturulmufltur.

Donör sorgulama, cevap anahtar›, kan alma standartlar›
ile ilgili formlar çeflitli komisyonlar taraf›ndan  haz›rlanarak
Sa¤l›k Bakanl›¤›na gönderilmifltir. Sa¤l›k Bakanl›¤› gönder-
mifl oldu¤umuz form örneklerini de¤ifliklik yapmadan tüm
kan merkezlerinde uygulamaya koymufltur.

Kan merkezlerinin fiziki ve fonksiyonel yap›s›n› incele-
meye yönelik anket formu haz›rlanm›fl, tüm kan merkezlerine
gönderilmifl ve gelen sonuçlar do¤rultusunda istatistikler
yap›lm›flt›r.

Transfüzyon komitelerinin hastanelerde zorunlu hale
getirmesi konusunda derne¤imizin önemli çal›flmalar› olmufl-
tur.

Kan Merkezleri ve Transfüzyon T›bb› Uzmanl›k ve
Doktora E¤itimi konusunda ortak bir görüfl oluflturularak
yaz›l› hale getirilmifl, bu görüfl Sa¤l›k Bakanl›¤›, K›z›lay
Derne¤i, Üniversiteler, U.D.K.K. ve ilgili kurulufllara ve
kurumlara gönderilmifltir.

Kurs e¤itim programlar› Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan hem
sertifikaland›r›lmakta hem de tüm hastanelere kat›l›mlar›n
sa¤lanmas› konusunda resmi yaz› gönderilmektedir.

Türk Tabipler Birli¤i Kredilendirme Komisyonu ile
yap›lan çal›flmalar sonucu seminerler ve kurslar kredilendi-
rilmifltir.
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Yurtd›fl› dernek ve kan merkezleriyle iliflkiler ve ya-

z›flmalar›n bir düzen içinde yap›lmas› amac›yla bir komisyon
oluflturulmufl ve bu komisyonun çal›flmalar› ürünlerini ver-
meye bafllam›flt›r. Yurtd›fl›ndan ortak kongre düzenleme,
e¤itim bursu gibi teklifler al›nmaya bafllanm›flt›r. KMTD
art›k “European School of Transfusion Medicine” (ESTM)
toplant›lar›na düzenli kat›lan ve bu grupta çal›flmalar sunan
konferanslar veren bir konuma gelmifltir.

Kan merkezi çal›flanlar›n›n sabit kadroland›r›lmas› ko-
nusunda ilgili bakanl›klar ve kamu kurulufllar›yla temaslar
devam etmektedir.

Donörlerde s›tma paraziti bak›lmas› tart›flmalar›na anlam
kazand›rmak ve bu konuda çal›flmalar yapmak üzere ko-
misyon oluflturulmufltur. Bu çal›flman›n sonuçlar›, Sa¤l›k
Bakanl›¤›na gönderilmifl, Bakanl›k bir genelgeyle donörlerden
endemik bölgeler hariç s›tma paraziti bak›lmas›n› kald›rm›flt›r.

Dernek bünyesinde kütüphane oluflturulmufltur.
Kan merkezlerinde bilgisayar kullan›m› için genifl ve-

ritabanl› bir program oluflturmak ve kay›t sistemlerini bu
program do¤rultusunda yapmak üzere çal›flmalar yap›lm›flt›r.
Bugün baz› kan merkezleri kay›tlar›n› bilgisayar programlar›
kullanarak tutmaktad›r.

Derne¤imiz ilk donör organizasyonunu 31 May›s 2003
tarihinde ‹stanbul Ba¤dat Caddesinde açm›fl oldu¤u bir stantla
gerçeklefltirmifltir. Bu organizasyonda halka kan vermenin
yararlar› hakk›nda bilgi verilmifl ve farkl› içerikte yaz›lm›fl
toplam 2000 adet broflür da¤›t›lm›flt›r.

K›z›lay Derne¤i, Türk Hematoloji Derne¤i, Pediatrik
Hematoloji Derne¤i, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, KL‹M‹K,
Viral Hepatitle Savafl›m Derne¤i, AIDS Savafl›m Derne¤i
ve Thalasemi Derne¤i ile iliflkilerimiz aktif olarak sürmektedir.

KMTD ayr›ca ISBT (International Society Of Blood
Transfusion) ile temaslar çerçevesinde 2003 y›l› “VIII
European Congress of ISBT” kongresini ‹stanbul’a
kazand›rm›flt›r. Bu kongre 05 – 09 Temmuz 2003 tarihleri
aras›nda ‹stanbul’da yap›lacakt›r.

Hedefler

Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i bundan sonraki
çal›flmalar›nda özellikle e¤itim ile ilgili konularda çal›fl-
malar›na a¤›rl›k verecektir. Bir yandan sempozyumlar,
seminerler, kurs ve kongrelerle meslek içi e¤itim konusunda
çal›flmalar›na devam ederken öte yandan da t›p fakültelerinde
e¤itim programlar›n›n içine kan bankac›l›¤› ve transfüzyon
t›bb›n›n daha genifl flekilde girmesi için çal›fl›lacakt›r. Kan
Bankac›l›¤› ve Transfüzyon T›bb› konular›n› iyi bilen uz-
manlar›n yetiflmesi için en etkili yolun bu konunun bir
uzmanl›k dal› olmas›yla mümkün olaca¤›n› düflünüyoruz.
Bu konuda da çal›flmalara devam edilecektir.

Kan merkezlerinde çal›flan personelin e¤itiminin ve bu
konuda e¤itim alm›fl personelin çak›l› kadrolarda çal›fl-
t›r›lmas›n›n önemini her zaman vurgulad›k. Bu konunun
idari düzenlemelerle kural haline gelmesi için gerekli gi-

riflimlerimizi sürdürece¤iz.
Damla isimli bültenimizde ifllemeye bafllad›¤›m›z me-

todoloji ile ilgili konular›n daha genifl flekilde bir metodoloji
kitab› olarak yay›nlanmas› için çal›flmaktay›z.

Kay›t sistemlerinin bilgisayar programlar› ile tutulabilmesi
için de¤iflik merkezlerde de¤iflik kay›t programlar› ya-
p›lmaktad›r. Maalesef bu konuda bir uniformite sa¤-
lanamamakla beraber en az›ndan bu programlar›n içermesi
gereken minimum bilgiler konusunda fikir birli¤i vard›r.
Bilgisayar kullan›m›n›n daha da yayg›nlaflmas› için
çal›flaca¤›z.

Bundan sonra en çok a¤›rl›k vererek çal›flaca¤›m›z konu-
lardan biri de rejyonel (bölgesel) kan merkezlerinin kurulmas›
olacakt›r. Bölgesel kan merkezlerinin kurulmas› art›k gerek-
lilik de¤il bir zorunluluktur. Bu merkezlerin kurulmas›
ekonomik bak›mdan çok önemlidir. Bölgesel merkezlerin
kurulmas› ile bu merkeze ba¤l› bölgede küçük kan
bankalar›n›n aç›lmas› önlenmifl olacakt›r. Her küçük kan
merkezinin ihtiyac› olan minimum teçhizatla çal›flt›¤› bile
kabul edilse, birçok merkezde verimli flekilde çal›flmayan
kan ve kan komponentleri temini için teçhizat kurma yerine
bunun bölgesel merkezde yap›lmas› hem daha az alet ve
teçhizat al›m›na, hem de al›nan aletlerin de¤iflik özelliklerde
olmas› yerine daha benzer olmas›na yol açacakt›r. Bu durum-
da bu aletlerin bak›m› ve personelin bu aletleri kullanmas›nda
e¤itimi konusunda kolayl›k sa¤lanm›fl olacakt›r. Bu merkez-
lerde kan ve komponentlerinin üretimi konusunda stan-
dartlar›n sa¤lanmas› mümkün olacakt›r. Bu merkezlerin
bölgesindeki istasyonlar› günlük olarak kontrol etmesiyle
kan imhas› azalacak, istatistikler daha sa¤l›kl› tutulacak,
özel hastanelerin kan istasyonlar› denetim alt›na al›-
nabilecektir. Bu merkezler vas›tas›yla donör kazan›m
programlar› uygulamas› ifllerlik kazanacak ve sa¤l›kl› ve
sürekli donörlerle çal›flma olana¤› do¤acakt›r. Felaket
anlar›nda organize bir kan toplama ve iflleme örgütü kurulmufl
olacakt›r.

Bölgesel merkezler bölgesinde kendine ba¤l› hastanelerin
kan gereksinimini so¤uk zincirle ve bu ifl için düzenlenmifl
araçlarla sa¤layacakt›r. Bu da kan tafl›nmas›nda flimdi hasta
yak›nlar› eliyle yap›lan sa¤l›ks›z tafl›ma ifllemini düzeltecektir.

KMTD bundan sonraki dönemlerde çal›flmalar›na bu
hedefler do¤rultusunda devam edecektir. Bu iflleri yaparken
de en büyük gücü üyeleri ile dayan›flmadan almaktad›r.

Geçmiflten bu güne kadar kan bankac›l›¤› ve transfüzyon
t›bb›na eme¤i geçmifl ve bu konuda çal›flmalar yapm›fl
herkese, dernekleflme sürecinin bafl›ndan beri yard›mlar›n›
ve dayan›flmalar›n› bizlerden esirgemeyen baflta Sa¤l›k
Bakanl›¤› ve Türk Tabipler Birli¤i olmak üzere tüm kurum,
kurulufl ve kiflilere Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
ad›na teflekkür ediyoruz.
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Sevgili Dostlar,
Sizlere yine çok güzel bir haberi vermekten mutluluk ve onur duyuyorum. Henüz 7 yafl›n› doldurmufl olan Kan Merkezleri

ve Transfüzyon Derne¤i’nin yönetim kurulu, e¤itim çal›flmalar›na bir yenisini eklemifl ve her derne¤in gerçeklefltirmek
istedi¤i hakemli, süreli, uluslar aras›, bilimsel bir dergi ç›karmaya karar vermifltir. Editörler kurulunda ülkemiz ve dünya
kan bankac›l›¤› ve transfüzyon t›bb›n›n önemli isimlerinin yer ald›¤› dergimizin ismi “Blood Banking and Transfusion
Medicine” olacakt›r. Derginin birinci say›s› 5-9 Temmuz 203 tarihinde ‹stanbul’da gerçeklefltirece¤imiz VIII European
Congress of the International Society of Blood Transfusion kongresinde yay›nlanacakt›r. Kongre kitab› yeni dergimizin
suplementi olarak bas›lacakt›r. fiimdiden ilk iki say› için ulusal ve uluslar aras› düzeyde yaz›lar elimize ulaflt›.

Derginin Dünya çap›nda a¤›rl›¤› olan bir dergi olmas› hedeflenmifl ve tüm haz›rl›klar titizlikle yap›lm›flt›r. Hem bilimsel
hem de sosyal anlamda ülkemiz için çok büyük bir f›rsatt›r. Bugün uluslar aras› kan bankac›l›¤› ve transfüzyon t›bb›nda
sayg›nl›¤›m›z› daha çok art›rmak istiyorsak, derginin yay›n hayat›na geçmesini bu alanda at›lan en önemli ad›mlardan biri
olarak kabul edebiliriz. Sizlerin ve konuyla ilgili arkadafllar›m›z›n önemli, ciddi ve araflt›rmaya yönelik yaz›lar›n›
yay›nlamaktan memnun olaca¤›z. ‹ngilizce yay›nlanacak olan dergimiz için  derne¤imiz elinden gelen her türlü yard›m›
yapmaya haz›rd›r.

Afla¤›da editörler listesi ve makale yaz›m kurallar›n› bulacaks›n›z.
Birlikte daha güzel yar›nlar yarataca¤›m›z inanc›yla sa¤l›kla kal›n.

Dr. Ramazan Uluhan
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Yazarlara Talimatlar:

Metinlerin  Takdimi
1. Metinler üç nüsha halinde takdim edilecektir (tüm

resimlerin üç kopyas› dahil).
2. Yazarlar metinlerini göndermeden önce Yazarlar için

Kontrol Listesini  tamamlayacaklard›r. Eksik veya uygun
olmayan flekilde haz›rlanan metinler de¤erlendirmeye tabi
tutulmadan ilgili yazara geri iade edilecektir.

3. Takdim mektubunda metnin haz›rlanmas›nda katk›s›
bulunan tüm kiflilerin adlar› yer alacakt›r. Bu takdim mektubu
 tüm yazarlar taraf›ndan imzalanacak ve afla¤›daki konularda
güvence verilecektir:

(1) metnin yaz›lmas›nda rol alan tüm di¤er yazarlar›n
çal›flmaya yeteri düzeyde ifltirak etti¤i

(2) ismi listede yer alan tüm yazarlar›n  metni okudu¤u
ve metnin yay›nlanacak versiyonunu onaylad›¤›,

(3) çal›flman›n güncel etik husus-
larla uyumlu oldu¤u ve

(4) metnin daha önce yay›nlan-
mam›fl oldu¤u  ve baflka bir organda
yay›nlanmas› düflünülmedi¤i.

4. Dergi,  ayn› veya oldukça benzer
çal›flmalar›n takdim edilmemesini rica
eder.

Metin Haz›rl›¤›
1. Dergi için haz›rlanacak metin-

lerin format› Uniform Requirements
for Manuscripts Submitted to Bio-
medical Journals (Biyomedikal
Dergilere Takdim Edilen Metinler için
Standartlar)’›n (Ann Intern Med
1997;126: 36-47) 5.bask›s›nda yer alan
flartlara uygun olmal›d›r. Bak›n›z
www.icmje.org.

2. K›saltmalar asgari düzeyde
kullan›lmal›  ve özetinde ve de metinde
ilk bahsi geçti¤inde tan›mlanmal›d›r.
Yunan harflerini veya özel sembolleri
ifade ederken punto olarak normal say›lar› kullan›n›z.

3. ‹çerdi¤i tablolar, referanslar ve iflaretlerin anlamlar›
dahil metin A4 boy ka¤›d›n tek taraf›na, kenar ayar› en az
25 cm. olacak ve çift sat›r aral›kl› flekilde tape edilecektir.

4. Sayfalar, kapak sayfas›ndan bafllayacak flekilde ard›fl›k
olarak numaraland›r›lacakt›r.

5. Metin kabul edildi¤inde, internet  üzerinden elektronik
ortamda takdim edilecektir.  Metnin  Windows için  Microsoft
Word 6.0 yaz›l›m› kullan›larak yaz›larak MS-DOS format›nda
 yeni bir 3,5 inç’lik diskette saklanmas› tercih edilir. Kelime
ifllemcinizin  kelimeleri ay›rmas›na izin vermeyiniz ve
bilgisayar› iki taraftan hizalanm›fl paragraf düzeltme
seçene¤ine ayarlamay›n›z.

Metin Bölümleri
1. Metin  afla¤›da belirtildi¤i gibi düzenlenmelidir: kapak

(bafll›k)  sayfas›, özet,  metin, teflekkür , referanslar,  tablo,
iflaretlerin anlamlar› ve flekiller.

Kapak Sayfas›
1. Kapak sayfas›, yazarlar›n adlar›, ünvanlar› ve ba¤l›

olduklar› kurumlar ve  kelimeler aras›ndaki boflluklar dahil
 azami 45 karakterlik  bafll›¤› içermelidir.

2. Yazarlarla irtibat kurmak, metnin redaksiyonlar› ve
yeniden bas›mlar›n› istemek için ilgili yazar›n ad›, telefon
ve faks numaralar› kapak sayfas›nda belirtilmelidir.

Özet
1. ‹kinci sayfada  azami 250 sözcükten ibaret metnin bir

özeti yer alacak ve bu özet  afla¤›da belirtildi¤i flekilde
düzenlenecektir:

Tarihçesi (ya da Amaçlar): Bu çal›flman›n amac› nedir?
Metotlar: Çal›flma hangi metotlar kullan›larak gerçek-

lefltirilmifltir?
Bulgular: En önemli bulgular nelerdir?
Sonuçlar: Çal›flmadan elde edilen en önemli sonuç nedir?

2. Dipnot ve referans kullanma-
y›n›z.

3. Özetin sonunda üç ila alt› ana
kelime veriniz.

Metin
1. Metin üçüncü sayfada bafllayacak

 ve tüm orijinal makaleler afla¤›da
belirtilen bölümlerden oluflacakt›r:
Girifl, Malzemeler (veya Hastalar ya
da Konular) ve Metotlar, Bulgular  ve
Tart›flma

2. Konuyu netlefltirmek ya da daha
kolay anlafl›lmas›n› sa¤lamak gerek-
ti¤inde alt bafll›klar kullan›labilinir.

3. ‹nsan konular› üzerinde yap›lan
bir araflt›rmadan elde edilen verileri
rapor eden metinlerin bir bölümünde
ilgili araflt›rmada kullan›lan metotlar
hakk›nda  afla¤›daki hususlar› vurgu-
layan bir güvence ifadesi içermelidir:

(1)  her hastadan  araflt›rmaya kat›-
l›m konusunda onay al›nd›¤›na dair ve

(2) çal›flma protokolünün kurumun insan üzerine araflt›rma
kurulu taraf›ndan önceden verilen onay› yans›tacak flekilde
1996 Helsinki Deklarasyonu (4. düzenlemesi)’nde belirtilen
etik standartlara uyumlu oldu¤u

4. Hayvanlar üzerinde yap›lan deney sonuçlar›n› rapor
eden metinlerin  deneyde yer alan tüm hayvanlara insanca
muamele edildi¤i ve çal›flma protokolünün kurumun
standartlar›yla uyumlu oldu¤u konusunda bir güvence if-
adesini içermesi gerekir.

5. Veri sunumu ve analizi için kullan›lan istatistik me-
totlar›n ana hatlar›yla belirtilmesi gerekir.

6. ‹laçlar ve kimyasal birleflikler için generik isimler
kullan›lmal›d›r. ‹laç miyar veya enstrümanlar›n tescilli
markas›n›n bahsi geçmiflse, imalatç›s›n›n ad›, yerleflik oldu¤u
flehir ve eyalet (ülke) belirtilmelidir.

Teflekkür
1. Çal›flman›n gerçeklefltirilmesinde kiflisel olarak
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yard›mc› olan kiflilerin, özel malzemeleri temin edenler,
çal›flmaya yap›lan ba¤›fllar ve mali destek teflekkür bölümünde
yer alacakt›r.

2. Sekreterya ya da teknik personel gibi normal olarak
yapt›klar› ifllerle s›n›rl›  olarak katk›da bulunanlar›n  isimleri
bu bölümde yer almayacakt›r.

Referanslar
1. Referanslar metin içinde ard›fl›k  olarak parantez içinde

belirtilecek ve derginin ad› Index Medicus’ta kullan›ld›¤›
flekilde k›salt›lacak ve metnin sonunda yer alacak referans
listesinde say›sal olarak liste halinde belirtilecektir.

2. Referans olarak al›nt› yap›lan makalenin üç ya da daha
az yazar› varsa onlar›n adlar› liste halinde verilecek; üçten
daha fazla say›da yazar› oldu¤u takdirde ilk üç yazar›n›n ad›
belirtilerek geri kalan› için ‘et al’ (ve arkadafllar›) eklenecektir.

3. Referans listesinde yer alan tüm makalelerden metin
içinde al›nt› yap›lm›fl olmas› gerekir ve ayn› flekilde metin
içinde al›nt› yap›lan tüm makaleler referans listesinde yer
almal›d›r.

4. Referans olarak kullan›lan özetler, baflyaz›,  elefltiriler
ve mektuplar›n bafl›na “[Özet]”, “[Baflyaz›]”, “[Elefltri]”,
“[Mektup]”, vs ilave edilerek tan›mlanmas› gerekir.

5. Kiflisel yaz›flmalar ve bas›lmam›fl  verilerden önce
yazar›n› belirterek ancak numaraland›rmadan do¤rudan metin
içinde al›nt› yap›labilir.

6. Örnekler:

Dergide Yay›nlanan Makale
Tsai CH, Tsai FJ, Wu JY, et al. Mutation analysis of

Wilson Disease in Taiwan  and description of six new
mutations, Hum Mutat 1998; 12: 370-6

Kitapta Yay›nlanan Bir Makale
Engel AG, Vacuolarmyopathies: multiple  etiologies and

sequential  structural studies. In: Pearson CM, Mostofi FK,
eds. The Striate Muscle. Baltimore: William & Wilkins,
1973:301-14.

Di¤er yay›nlar: Standart fiartlarda belirtilen Biçimlere
(Vancouver Biçimi)’ne baflvurunuz.

Tablolar
1. Tablonun metin içinde belirtildi¤i s›rada numara-

land›r›lmas› gerekir. Her tabloyu çift sat›r aral›kl› olarak ve
ayr› bir sayfaya bas›n›z.

2. Tablolar› ard›fl›k olarak numaraland›r›n ve  her tablonun
bafl›na k›sa  bir bafll›k veriniz. Aç›klay›c› bilgileri dipnotta
belirtiniz.

‹flaretlerin Anlamlar›
1. ‹flaretlerin anlamlar› çift sat›r aral›kl› olarak tape edi-

lecektir.
2. ‹flaretlerin anlamlar› metinde belirtildikleri s›raya göre

numaraland›r›lacaklard›r.

fiekiller
1. fiekillerin üç komple tak›m› monte edilmemifl haliyle

üç ayr› zarfta takdim edilecektir.

2. Parlak ka¤›da siyah-beyaz bask› olarak takdim edilecek
foto¤raflar veya yar›-ton resimler optimum kontrastl› iyi
kalite olmal›d›r. Lazer bask›lar kabul edilir.

3. Küçültme derecesi yay›nc› taraf›ndan belirlenecektir.
Genellikle  belirlenecek bu küçültme derecesinin  ayn› ka¤›tta
yer alan tüm flekiller için geçerli olacakt›r.

4. Photomikrografiklerin iç ölçek yap›c›lar› göstermesi
gerekir.

5. Renk kliflesi masraflar› yazara ait olacak flekilde
ço¤alt›lacakt›r.

6. Her fleklin arka yüzüne ve fleklin üstüne bir etiket ya-
p›flt›r›lacak ve bu etikette fleklin metinde geçen bafll›¤›, nu-
maras› yaz›lacakt›r.

7. Hastalar›n tan›nabilecekleri foto¤raflar› yay›nlamak
için kendilerinin yaz›l› onay›n›n al›nmas› gerekir.

Di¤er Makale Stilleri

Vaka Raporlar›
1. Vaka raporlar›n›n en fazla befl yazar› olmal›d›r.
2. Özeti azami 200 kelimeden oluflmal› ve ilgili sorunu,

klinik manifestasyonlar, tedavi yöntemleri ve elde edilen
sonucu içermelidir.

3. Vaka Raporu veya raporlar› Malzemeler ve Metotlar
ve Bulgular bölümlerinin yerini alacakt›r. Bu bölümde  ilgili
sorun, hasta geçmifli,  diyagnoz, tedavi, elde edilen sonuçlar
ve vakaya dair herhangi bir baflka bilgi yer almal›d›r.

4. Referans say›s› 20’yi geçmemelidir.

Elefltiriler
1. ‹stek üzerine  seçili konular üzerine elefltiriler editörler

taraf›ndan takdim edilecektir.
2. Bu tip makalelerin format›  katk›da bulunan yazarlar

ve yaz› iflleri kurulunun takdirine tabi olacakt›r.

Düzeltilmifl ve Yeniden Takdim Edilmifl Metinler
1. Düzeltilmifl ve yeniden takdim edilmifl metinler çift

nüsha halinde gönderilmelidir.
2. Bunlar›n eflli¤inde  elefltiri yorumlar›na yenilenmifl

versiyonda yap›lan de¤ifliklikleri  tek tek belirten bir cevap
yaz›s› takdim edilecektir.

3. Metinde yap›lan de¤ifliklikler  düzeltilmifl metinde
gösterilecektir.

4. Tüm yazarlar›n  metinlerini  yeniden takdim etmeden
önce  düzeltilmifl metni okumalar› gerekir.

Redaksiyon
1. Redaksiyonlar dizgi hatalar›n›n kontrol edilmesi için

 yazar(lar)’a gönderilecektir.
2. Bu aflamada redakte edilen  metinde de¤ifliklik veya

ekleme yap›lmas›na izin verilmeyecektir.
3. Düzeltilen redaksiyonlar ele geçmesinden itibaren bir

hafta içinde yaz› iflleri bürosuna geri iade edilecektir.
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VIII. AVRUPA ULUSLARARASI KAN
TRANSFÜZYONU KONGRES‹

5- 9 Temmuz 2003

                                  Kay›t Formu

Kay›t No:
Tarih:

BÜYÜK harflerle her kat›lan için ayr› form doldurunuz.
Erken kay›t için en geç 1 Nisan 2003’e kadar  CNIDUS’a posta veya faksla yollay›n›z.
Tüm kat›l›mc›lar›n kay›t yapt›rmas› flartt›r. Kay›t ifllemleri internette  www. isbt2003.org adresinden de yap›labilir.

Prof. Dr. Bayan Bay

Soyad›: .............................................................. Ad›: ......................................................
Posta Adresi: .........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
fiehir: ............................... Ülke: ............................... Posta Kodu: .............................
E-mail: ..................................................... @ .........................................................................

Refakatçiler
Soyad›: ........................................... Ad›: .......................................................
Soyad›: ........................................... Ad›: .......................................................

Kay›t Ücretleri
Kabul edilen sunumcular 1 Nisan 2003 tarihine kadar kay›t yapt›rmal›d›rlar.

1 Nisan 2003’den önce 1 Nisan 2003’ten sonra

ISBT üyeleri 400 Euro 450 Euro
Üye olmayanlar 500 Euro 550 Euro
Ö¤renciler * 200 Euro x 200 Euro x
Günlük Kay›t ** 150 Euro x 150 Euro x
Refakatçi 200 Euro x 200 Euro x

* Ö¤renciler geçerli belge göstermek zorundad›rlar. TOPLAM Euro ..................

** Lütfen günlük kay›t için günleri iflaretleyiniz.
6 Temmuz Pazar 7 Temmuz Pazartesi 8 Temmuz Sal› 9 Temmuz Çarflamba

Bildiri sundunuz mu? EVET / HAYIR

ÖDEME
Ödemeler sadece Euro olarak kabul edilecektir.
CC Kredi Kart› VISA Eurocard / Master
Kredi Kart› Numaras›: ............................................................................................................
Son Kullanma Tarihi: .................................. Kart Sahibinin Ad›: ...........................................
Tarih: ............................... ‹mza: .......................................................

Banka havaleleri (masraf hariç net olarak ) afla¤›daki hesaba yap›lacakt›r:
ISBT 2003
Hesap No: 9095887
Garanti Bankas› A.fi. Kad›köy fiubesi
Tr – 81320 ‹stanbul / Türkiye



Lütfen Kay›t formu ile birlikte banka havalesi makbuzunu CNIDUS’a yollay›n›z.
Daha fazla bilgi için Cnidus ile direkt olarak afla¤›daki numaralardan temas kurabilirsiniz:
Tel: +90 212 291 1906
Faks: +90 212 219 0588
E-mail: registration@cnidus-tr.com

Normal ve ö¤renci kay›t ücretleri afla¤›dakileri içermektedir:
• Bilimsel oturumlara ve sergilere kat›lma
• Tüm kongre malzemesi (yaka kart›, kongre çantas›, program, kat›l›mc› listesi)
• Bildiri özetleri ve program kitaplar›
• Resmi kat›l›m belgesi
• Aç›l›fl töreni
• Aç›l›fl kokteyli
• Kahve molalar›
• Ücretsiz tur No 1 (Çarflamba, 9 Temmuz)

Refakatçi Kat›l›m Ücreti afla¤›dakileri içermektedir:
• Aç›l›fl töreni
• Aç›l›fl kokteyli
• Ücretsiz tur No 1 (Çarflamba, 9 Temmuz)
• Tam günlük tur No 3

‹ptal Politikas›
‹ptaller yaz›l› olarak kongre organizatörü Cnidus’a bildirilmelidir.
1 Nisan 2003 tarihinden önce yap›lan iptaller için ifllem ücreti (toplam kay›t ücretinin %25’i) kesilecektir. Daha sonraki
iptallerde geri ödeme yap›lmayacakt›r.

Lütfen sakatl›k veya t›bbi bak›m talebi ve/veya özel diyetinizle ilgili bilgileri (diabet, vejeteryan, vejan, kosher) aç›k bir
flekilde belirtiniz: .........................................................................................................
...................................................................................................................................................

cnidus

Vali kona¤› Cad. Akkavak Sok. 19-21/8 karahan Apt.
TR-80200 Niflantafl›, ‹stanbul-Türkiye

Tel: +90 212 291 1906   Faks: +90 212 291 0588
cnidus@cnidus-tr.com
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Ücret Kifli(ler)
Hoflgeldiniz Resepsiyonu 0 x.........
Gala Yeme¤i 100 Euro x........
Hoflgeldiniz Resepsiyonu ve 1 numaral› tura  kat›lacaklar›n say›s›n› belirtin.

TURLAR

Günlük fiehir Turlar›
01 Tüm kat›lanlar için ücretisiz tur 0 x..........
02 Osmanl› turu 55 Euro x.........
03 Bizans kal›nt›lar› 55 Euro x..........
04 Gece Bo¤az Gezisi 55 Euro x..........
05 Adalar turu 55 Euro x.........
06 Asya turu 50 Euro x..........
07 Gece ‹stanbul turu 65 Euro x..........

Kongre Öncesi Turlar
08 Ege turu 325 Euro x...........
09 Çanakkale turu 275 Euro x..........
* tek ilavede 70 Euro

Kongre Sonras› Turlar
010 Ege turu 325 Euro x..........
011 Çanakkale turu 275 Euro x..........
012 Kapadokya turu 375 Euro x..........
* tek ilavede 70 Euro
013 Do¤u Anadolu turu 850 Euro x..........
* tek ilavede 160 Euro
014 Mavi Yolculuk 700 Euro x..........
* tek ilavede 100 Euro

TOPLAM 2 Euro ............................
GENEL TOPLAM (TOPLAM 1+2) Euro ...........................

ÖDEME
Ödemeler sadece Euro olarak kabul edilecektir.
CC Kredi Kart› VISA Eurocard / Master
Kredi Kart› Numaras›: ............................................................................................................
Son Kullanma Tarihi: .................................. Kart Sahibinin Ad›: ...........................................
Tarih: ............................... ‹mza: .......................................................
Banka transferi (masraflar hariç) afla¤›daki hesaba yap›lacakt›r:

ISBT 2003
Hesap No: 9095887
Garanti Bankas› A.fi. Kad›köy fiubesi
Tr – 81320 ‹stanbul / Türkiye

Lütfen rezervasyon formu ile birlikte banka transferi makbuzunu yollay›n›z.
Daha fazla bilgi için Cnidus ile direkt olarak afla¤›daki numaralardan temas kurabilirsiniz:
Tel: +90 212 291 1906
Faks: +90 212 219 0588
E-mail: hotel@cnidus-tr.com
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