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Sevgili Kan Bankac›lar,

2006 y›l› Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i ad›na
oldukça hareketli geçiyor.  Öncelikle 23 fiubat 2006’da “Türkiye”
ad›n› ald›k. Bundan böyle derne¤imizin ad› Türkiye Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i oldu. Ülkemiz ad›na hay›rl›
ve u¤urlu olsun!

Kan bankac›l›¤› ve transfüzyon t›bb› alan›nda ülkemizdeki
büyük bofllu¤u dolduran TKMTD konuyla ilgili di¤er kurum ve
kurulufllarla da ülkemiz menfaatleri do¤rultusunda bilimsel ve
e¤itsel çal›flmalarda öncülük görevini sürdürmektedir.

Sempozyumlar devam ediyor. 16-19 Mart aras› ‹zmir’de dört
ayr› sempozyum düzenledik. 17-19 Nisan’da ise sempozyumlar›n
adresleri Sivas, Elaz›¤ ve Malatya idi. Hepimizin bildi¤i gibi bu
sempozyumlar bizzat klinisyenlerin ayaklar›na kadar gidilerek
do¤ru kan kullan›m›n› anlatmak için yap›lmaktad›r.

Sevgili kan bankac›lar, 28 Ekim – 01 Kas›m Belek –Antalya’da
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Türk Kan Vakf› ve Türkiye Kan Merkezleri
ve Transfüzyon Derne¤i’nin birlikte düzenledikleri kurslar›n
dokuzuncusunda birlikte olaca¤›z. Temel kurs program›n›n yan›
s›ra kan›n klinik kullan›m› bu kursun ana konusu olacak. Tüm
kan bankas› çal›flanlar›n› bekliyoruz.

Bu say›m›zda Dr. Nuri Solaz “14 T›p Bayram›;  Dt.Mustafa
Fakazl› da “‹lk hekimlerimizden: Dr. ‹smail Hakk› Efendi” bafll›kl›
derleme yaz›lar›n› haz›rlad›lar. Üzerinde pek çok çal›flmalar
yap›lan, kan bankalar› ve klinik çal›flanlar›n› korumak amac›yla
düzenlenen Bilgi Onam Formu örne¤ini yay›nl›yoruz. Dilerseniz
sizde kullanabilirsiniz.

Rekortmen bir ba¤›flç›: Merhum Ahmet Andiçen ad›na
gerçeklefltirilen “Gönüllü Kan Ba¤›fl›” konulu afifl yar›flmas›yla
ilgili bilgilendirme ve Dr.Reha Masatl›’n›n “CE iflareti” bafll›kl›
derlemesi ile “Talasemili çocuklar›n kat›ld›¤› resim yar›flmas›”
hakk›ndaki yaz›lar› okuyabilirsiniz.

Sa¤l›kla Kal›n.
Uzm. Dr. Ramazan Uluhan

Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i
II. Baflkan›
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2006 y›l› Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i ad›na oldukça hareketli geçiyor.

Öncelikle 23 fiubat 2006’da “Türkiye” ad›n› ald›k. Bundan böyle derne¤imizin ad› Türkiye
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne¤i oldu. Ülkemiz ad›na hay›rl› ve u¤urlu olsun!



SEMPOZYUMLAR

16 - 19 Mart  tarihleri aras›nda TC Sa¤l›k
Bakanl›¤› yetkilileri, TKMTD ve TKV
üyeleri, ‹zmir’de idi.
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Oturum Baflkan›:

Uzm. Dr. Ramazan ULUHAN

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

Aç›l›fl Konuflmas›

Uzm. Dr. Bekir Keskink›l›ç Saat: 10:00 – 10:30
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri
Genel Müdür Yard›mc›s›

KAN VE KAN KOMPONENTLER‹ TANIMI,
ÖZELL‹KLER‹ Saat: 10:30 – 11:00

‹ZM‹R

Uzm. Dr. Ramazan Uluhan

Zeynep Kamil Kad›n ve Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi / ‹stanbul
Uzm. Dr. Rukiye Berkem

SB Ankara E¤itim ve Arafltırma Hastanesi / Ankara

TRANSFÜZYON
KOMPL‹KASYONLARI Saat: 11:00 – 11:50
Doç.Dr. ‹hsan Karado¤an

Akdeniz  Üniversitesi T›p Fakültesi / Antalya

Ara: 11:50 – 12:30

TRANSFÜZYON
END‹KASYONLARI Saat: 12:30 – 13:20
Prof. Dr. Yeflim Aydınok

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / ‹zmir

TRANSFÜZYON PRAT‹⁄‹ Saat: 13:20 – 14:00
Doç. Dr. Mahmut Töbü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / ‹zmir
Uzm. Dr. Nil Banu Kılıç

Türk Kan Vakfı / ‹stanbul
Doç. Dr. Fatih Demirkan

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / ‹zmir

TARTIfiMA Saat: 14:00-15:00

17 - 19 Nisan tarihleri aras›nda TC
Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri, TKMTD ve
TKV üyeleri, Sivas, Elazı¤ ve Malatya’da
idi.

Oturum Baflkan›:

Prof. Dr. Mahmut BAYIK

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / ‹stanbul

Aç›l›fl Konuflmas›

Uzm. Dr. Bekir Keskink›l›ç Saat: 10:00 – 10:30
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri
Genel Müdür Yard›mc›s›

KAN VE KAN KOMPONENTLER‹ TANIMI,
ÖZELL‹KLER‹ Saat: 10:30 – 11:00
Prof. Dr. Okan Töre

Uluda¤ Üniversitesi Tıp Fakültesi / Bursa

TRANSFÜZYON PRAT‹⁄‹ Saat: 11:00 – 11:50
Uzm. Dr. Reha Masatlı

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

Ara: 11:40 – 12:30

TRANSFÜZYON END‹KASYONLARI VE
KOMPL‹KASYONLARI Saat: 12:30 – 14:00
Prof. Dr. Mahmut Bayık

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / ‹stanbul

TARTIfiMA
Saat: 14:00-15:00

16.03.2006 ‹zmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Muhittin Erel Amfisi

17.03.2006 ‹zmir Hilton Oteli Turgut Reis Salonu
18.03.2006 ‹zmir Hilton Oteli Turgut Reis Salonu
19.03.2006 ‹zmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Derslikler Gurubu Salonu

Tarih
Sempozyumun

Yap›ld›¤› ‹l

Sempozyumun

Yap›ld›¤› Yer

17.04.2006 Sivas ‹l Sa¤lık Müdürlü¤ü Konferans
Salonu

18.04.2006 Elazı¤ Akgün Otel
19.04.2006 Malatya Sabancı Kültür Merkezi

Tarih
Sempozyumun

Yap›ld›¤› ‹l

Sempozyumun

Yap›ld›¤› Yer



Ülkemizdeki modern t›p e¤itimi Askeri T›bbiye
ile bafllam›flt›r. Bugün Marmara Üniversitesi olarak
hizmet vermekte olan eski
Haydarpafla Lisesi (1933-
1984) binas› Serasker R›za
Pafla’n›n ve Gülhane Askeri
Hastahanes i  kurucusu�
Bakteriyolog Ridar’›n büyük
ç a b a l a r › y l a  1 8 9 3 ’ t e
bafllanm›flt›r. Bu çabalarla
Askeri  T›bbiye’nin modernleflt ir i lmesi
amaçlanm›flt›r. ‹talyan mimar Valeri taraf›ndan
planlar› çizilen bina bir kurum yap›s› olmaktan

öte özgün mimarisi ile (düz hatlar yerine, e¤riler
ye¤lenmifl; girinti ve ç›k›nt›lar öne ç›kar›lm›flt›r,

tavan lar  o ldukça  yüksek
tutulmufltur) bir sanat eseridir.
1893 y›l›nda bafllan›lan inflaat
1902’de bitirilmifl, 1903 y›l›nda
‹kinci Abdülhamit zaman›nda
Mekteb-i T›bbiye-i fiahane’ye
tahsis edilmifltir. 1909 y›l›nda Sivil
T›p Fakültesi’nin de tafl›nmas›yla

t›p okulu olarak 1933 y›l›na kadar kullan›lm›flt›r.
Ayn› y›l, üniversite reformu ile T›p Fakültesi,
Beyaz›t’a tafl›nm›flt›r.�

GÜNCEL 4

14 Mart Tıp Bayramı

Hazırlayan: Dr. Nuri Solaz

Bizde t›p bayram›n›n ne zaman kutlanaca¤› ya da hangi
tarihle iliflkilendirilmesi gerekti¤i sorusu ancak yak›n
tarihimizde cevap bulabilmifltir. Sultan II. Mahmut’un
yenilikçi hareketleri sonucu, hekimbafl›
Mustafa Behçet Efendi’nin de katk›lar›yla
bat›l› anlamda ilk t›p mektebi olan, t›phane-
i amire ve cerrahhane-i amire 14 Mart 1827
çarflamba günü fiehzadebafl›’ndaki
Tulumbac›bafl› Kona¤›’nda kurulmufltur.
Bu flekilde, t›p tarihimizde 14 Mart yerini
alm›fltır. Ayn› bina içinde t›phane ve
cerrahhane e¤itimleri ayr› ayr› yap›lıyordu.
T›p e¤itimi bat›da oldu¤u gibi dört y›ldı,
son s›n›fta hocalar taraf›ndan usta ve
yetenekli olanlar tespit edilerek s›nava al›n›r
ve baflar›l› olanlar askeri hastanelere veya
ordunun tabur alaylar›na muavin tabip
unvan› ile tayin edilirdi. Bir hekimin
gözetiminde birkaç sene çal›fl›p deneyim
kazand›ktan sonra da serbest hekim olurlardı.
T›phane-i amire 1827’den 1836’ya kadar
fiehzadebafl›’ndaki  Tulumbac›bafl›
Kona¤›’nda gündüz e¤itimi yap›yordu. 1836
y›l›nda Sarayburnu’ndaki askeri k›fllaya
(Otlukçu K›flla’s›na) tafl›ndı. Ayr› binada
e¤itim gören cerrahhane de burada t›p
e¤itimi ile birleflip, e¤itim yat›l› hale
getirilmiflti. Bu binan›n yetersiz hale gelmesi
ile Galatasaray’daki enderun a¤alar› okulu
tekrar elden geçirip düzenlenmifl ve t›bbiye
1839’da Galatasaray’a tafl›nm›fl. Bu okula

mekteb-i t›bbiye-i adliye-i flahane ad› verilmiflti. Okulun 17
fiubat 1839’da aç›l›fl› sultan II. Mahmut taraf›ndan yap›lm›fl
ve e¤itime yeni düzenlemeler getirilmifltir. E¤itim dilinin

frans›zca olmas› zamanla hekim say›s›nda
azalmaya yol açm›fltı. Nitekim 1867 y›l›nda
türkçe t›p e¤itimi yapan mekteb-i t›bbiye-
i mülkiye (sivil t›p mektebi) aç›lm›fltır.
1870 y›l›nda da askeri t›p okulunda dersler
türkçeleflmifl. 1878 y›l›nda flimdiki Sirkeci
tren istasyonu yan›ndaki Demirkap› Askeri
K›flla’s›na tafl›nm›fltır. 1894 y›l›nda Sultan
II. Abdülhamit’in emriyle Haydarpafla’daki
t›bbiye binas› infla edilmeye bafllanm›fltır.
Bu görkemli binaya 6 kas›m 1903’te
tafl›n›lm›fltır. Önce askeri t›bbiye sonra,
sivil t›bbiye tafl›nm›fl ve 1909 y›l›nda iki
mektep birlefltirilerek darülfünun t›p
fakültesi olmufltur. ‹lk kutlama yani ilk t›p
bayram› 14 Mart 1919’da, iflgal alt›ndaki
‹stanbul’da, t›p ö¤rencileri taraf›ndan
yap›lm›fltır. Tepkilerini dile getirmeye
çal›flan ö¤rencilerin bu törenine Dr. Fevzi
Pafla, Dr. Besim Ömer Pafla, Dr.Akil
Muhtar (özden) gibi dönemin ünlü hocalar›
da kat›lm›fltır. 1933’de “mekteb-i t›bbiye-
i adliye-i flahane” ‹stanbul Üniversitesi’ne
dahil olmufltur. Peflinden de 1945’te Ankara
T›p Fakültesi, 1954’te Ege T›p Fakültesi
kurulmufltur. Derken bugünlere gelinmifl...

Kaynak : ntvmsnbc.com



Kastamonu, tarihin her devrinde
çok de¤erli insanlar yetifltirmifl
nadide bir flehrimizdir. ‹flte bu
k›ymetli insanlardan biride Dr.
‹smail Hakk› Efendi’dir. ‹smail
Hakk› 1303 (1887) y›l›nda
Tosya’da Saatçi Hüseyin Efendi’nin
o¤lu olarak do¤ar. ‹lkokulu
Tosya’da okur ve Kastamonu
idadisin’den 16 yafl›nda ve iyi
derece ile mezun olur. T›bbiye’ye
gider ve I. Dünya Savafl›’n›n zor
günlerinde idealist bir Doktor olarak
ilk görev yeri olan ‹nebolu Frengi
Hastanesi’ne koflar. Çal›flkanl›¤› ve baflar›l› hizmetleri ile
çok k›sa sürede Baflhekimli¤e yükselir ve herkesin takdirini
kazan›r.

Dr. ‹smail Hakk› Efendi’nin görev yapt›¤› y›llarda
Karadeniz’de ‹stanbul’a en yak›n liman›n ‹nebolu’da
bulunmas›ndan dolay› Anadolu’ya gönderilen bütün
mühimmat ve malzeme ‹nebolu Liman›’na getirilmekte ve
buradan yurdun çeflitli yerlerine da¤›lmaktad›r. Yo¤un bir
hareketlili¤e sahip ‹nebolu’da nüfus çok fazlad›r. Memleketin
can damar› say›labilecek olan ‹nebolu’da savafl y›llar›nda
gelen mallar›n yak›n merkezlere naklini önlemeye ve iç
kar›fl›kl›k ç›karmaya çal›flan çeflitli ülkelerin istihbarat
elemanlar› vard›r. Bu kar›fl›kl›kta sa¤l›ks›z bir hayat süren
ve d›flar›da yat›p kalkan insanlar aras›nda salg›n hastal›klar
görülmektedir. Bu hastal›klar›n en önemlilerinden biri
flüphesiz kolerad›r. Dr. ‹smail Hakk› Efendi, yetene¤i ve
üstün t›p bilgisiyle bu hastal›¤a karfl› amans›z bir mücadele
verir. Ancak bu s›rada hastanede tedavi gören hastalar›n
zehirlenmek suretiyle öldü¤ünü tespit eder ve k›sa süren bir
araflt›rmadan sonra bunu Rusya  ad›na çal›flan ajanlar
taraf›ndan yap›ld›¤›n› ortaya ç›kar›r. Hastalar›n içtikleri suya
zehir katan ajanlar› (6 kifli) kendi elleriyle yakalayan Dr.
‹smail Hakk› Efendi onlar› Hastane bahçesinde kendi beylik
silah›yla öldürür.

Kolera ile mücadele eden Dr. ‹smail Hakk› Efendi kendini

bu hastal›ktan koruyamaz ve genç
yaflta (36 yafl›nda iken) 25 fievval
1339 (1923) tarihinde hayata
gözlerini yumar. Kadirflinas ‹nebolu
halk› Dr. ‹smail Hakk› Efendi’nin
ailesinin ›srarlar›na ra¤men mer-
humun cenazesini ailesine teslim
etmez ve hastane üstü mezarl›¤›nda
haz›rlad›klar› mezara defnederler.
An›t› flu anda ‹nebolu Devlet Has-
tanesi bahçesindedir.

Vazifesi bafl›nda ilk T›p fiehidi
olan Dr. ‹smail Hakk› Efendi için
vefa duygusuyla halk›n an›t dikip

mezar›n› da an›t mezar yapt›¤› Türkiye’deki tek ilçe
‹nebolu’dur. ‹nebolu halk›n›n bu doktorumuz ve di¤er
kahraman Doktorlar›m›z an›s›na ilk ve tek olarak dikti¤i bu
an›t›n üzerinde flu yaz› yaz›l›d›r. “KULL‹ NEFS‹ HAYAT
VAZ‹FE U⁄RUNA HAYAT… AZ‹MKAR BEKAA.
MÜSLÜMAN ETIBBA⁄IN TEY‹D‹ NAMI ‹Ç‹N ERBABI
CEM‹YET‹N ‹ANES‹YLE YAPILAN AB‹DED‹R.”

“Yaflad›¤› sürece vazifesi u¤runa hayat sürmeyi azmedip
ebedili¤e eriflti. Müslüman halk›n onun ününü pekifltirmek
için hamiyet sahiplerinin yard›m› ile yapt›¤› abidedir.
Ruhlar›na Fatiha ediniz” yazmaktad›r.

GÜNCEL 5

‹lk Hekimlerimizden: Dr. ‹smail Hakkı Efendi
Hazırlayan: Difl Hekimi Mustafa Fakazlı
Derleyen: Dr. Nuri Solaz

Ülkemizde bugün oldu¤u gibi geçmiflte de tıp alanında sayısız isimsiz kahramanlar olmufltur. Bu isimsiz kahramanlarla
ilgili toplumsal flükran duygusu farklı flekillerde ortaya çıkmıfltır. Ancak ‹nebolu halkı ülkemiz için pek de alıflılmadık bir
flekilde minnetini ve flükranını ortaya koymufltur. Osmanlı döneminin resmi anıt tipi olan “niflan taflı” ile Dr. ‹smail Hakkı
Bey’i ölümsüzlefltirmifllerdir.

‹dealist bir hekim ve korkusuz bir vatansever olan Dr. ‹smail Hakkı Bey’in ‹nebolu yerel basınında “Memleketimizin
Yetifltirdikleri” bafllı¤ı altında çıkan hayat hikayesi afla¤ıda sunulmaktadır. “‹yi niyetlerimizi yüreklendirmek, art
niyetlilerimizi düflündürmek” amacı ile Dr. ‹smail Hakkı Bey’in günümüz tıp çalıflanlarınca da bilinmesi ve tanınması
gerekli oldu¤una inanmaktayım.

Takdir bu yazıyı okuyanlarındır.

‹nebolu Devlet Hastanesi (1900’ler)



DERNEKTEN

De¤erli Okuyucular,
May›s 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlü¤e giren yeni Türk Ceza Kanunu’ndaki de¤ifliklikler do¤rultusunda

transfüzyonla ilgili bir Onam formunun haz›rlanabilece¤ini düflündük. Bu tür formlar ülkemizde baz› hastanelerde
kullan›lmaya baflland› bile. Ancak sempozyumlarda  ya da derne¤e gelen maillerde örnek bir formun istendi¤i dikkatimizi
çekti. Her hastane kendi formunu diledi¤i flekilde haz›rlayabilir elbette. Bu örnek formu haz›rlad›ktan sonra yönetim kurulu
üyeleri aras›nda da farkl› düflünceler ortaya ç›kt›. Ancak olmazsa olmaz noktaları afla¤›da genel bilgi k›sm›nda bulabilirsiniz.
Dilerseniz daha uzun dilerseniz daha k›sa formlar kullanabilirsiniz. Formu olufltururken yurtd›fl› örneklerinden yararland›k.
Bir hukuk müflavirine, bir de Adli T›p Ö¤retim üyesine (Doç.Dr. Nevzat Alkan) dan›flt›k. Son haline getirirken onlar›n
görüfllerini ekledik, kendilerine teflekkür ederiz. Uygulamas› hastane yönetiminin görüflüne kal›yor. Sa¤l›kla kal›n.

ONAM ALINMASINDAN K‹M SORUMLUDUR?
Hastan›n doktoru.

ONAM NE ZAMAN ALINMALIDIR?
Transfüzyon karar› al›n›r al›nmaz hastadan onam
al›nmal›d›r.

HER TRANSFÜZYONDA GEREKL‹ M‹D‹R?
Hay›r. ‹lk transfüzyon için onam al›n›r, bazen hastanede
yat›fl süresi, bazen 1 y›l, bazen de ayn› hastal›¤›n tedavisi
süresince geçerlidir. Hastan›n di¤er t›bbi kay›tlar›
aras›nda saklan›r. Baz› durumlarda y›ll›k olarak
yenilenmesi gerekebilir.

ONAM ‹Ç‹N ‹MZANIN TAK‹B‹NDEN K‹M
SORUMLUDUR? Transfüzyon uygulamas› yapan
doktor ya da hemflire bu onam›n takibinden sorumludur.

AC‹L DURUMLARDA: Yaz›l› onam olmad›¤› için
acil durumlarda transfüzyondan vazgeçilemez. Onun
yerine durumun aciliyeti t›bbi kay›tlar›n yan›nda
dokümante edilerek gerekli tedavi yap›l›r.

B‹LG‹LEND‹R‹LM‹fi ONAMDA NELER
OLMALIDIR?

1. Doktor afla¤›daki konularda bilgi vermelidir:
a) Tedavinin riskleri
b) Tedavinin yararlar›
c) Tedavinin alternatifleri

2. Sorulara ve netli¤e f›rsat tan›nmal›d›r:
a) Hasta bu onam› verecek yetkinlikte olmal›d›r
b) Hasta anlat›lanlar› tam olarak anlam›fl olmal›d›r
c) Hasta verilen bilgiye göre karar vermelidir

3. Hasta / hasta yak›n› kabul veya reddetmelidir
4. Yukar›dakiler dokümante edilmelidir.

ÖNER‹LEN FORMUN KULLANIMI:

1 .‹lk sayfadaki aç›klamalar›n hastaya dikkatle
okunmas›, okutulmas› ya da anlat›lmas› gereklidir.

2 .Acil ve yaflam› tehdit eden koflullarda hastan›n
yan›nda tan›¤› yok ve fluur kapal› ise hastan›n
hekimi ile kurumda çal›flan di¤er bir hekim veya
hemflire formun ilk sayfas›n›n alt k›sm›ndaki ilgili
yeri imzalar.

3 .Formu okuyan hasta okuduklar› ya da anlat›lanlar›
kabul edebilir/ret edebilir/önceden verdi¤i onam›
geri çekebilir. Bu durumda ikinci sayfada ilgili
yer iflaretlenerek di¤er k›s›mlar›n üzeri tek bir
çizgi ile çizilip ilgili k›s›m hasta taraf›ndan
imzalan›r.

4 .Hastan›n bilgilendi¤ine flahitlik eden bir yak›n›,
bir alt k›s›mdaki ilgili yeri imzalamak
durumundad›r. Bu k›s›m okuma yazma bilmeyen,
Türkçe bilmeyen, fluuru kapal› hastalar için önem
arz etmektedir .  Burada hasta imzas›
al›namayaca¤›ndan yak›n› taraf›ndan bu k›sm›n
doldurulmas› gereklidir. Hastan›n imza atamama
nedeni ile imzay› atan›n yak›nl›k derecesi
doldurulmal›d›r.

5 .Kanuni yeterlili¤i olmayan (çocukluk yafl grubu,
ak›l hastalar› gibi) hastalarda ise bir alt bölüm
imzalat›lmal›d›r.

6 .Hekim, bir sonraki bölümü hastan›n seçimi
do¤rultusunda iflaretlemeli ve ilgili bölümü
imzalamal›d›r.

7 .En son k›s›m yine kurumda görevli hastan›n
hekimi d›fl›ndaki bir hekim ya da hemflire
taraf›ndan imzalanmal›d›r.
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Bilgilendirilmifl Onam

Genel Bilgi:



DERNEKTEN

Doktorum / hastam›n doktoru ………………… bana / hastama kan ve kan bileflenleri nakli yap›lmas›n›n hastal›kta
anlaml› düzelme ya da olumlu de¤ifliklik yapabilece¤ini bildirdi.

Kan ve kan bileflenleri (ek olarak lökositten ar›nd›r›lm›fl, ›fl›nlanm›fl, y›kanm›fl flekilde):
Eritrosit konsantresi,
Taze donmufl plazma,
Trombosit konsantresi ya da
Kriyopresipitat olabilir.

Bu nakil iflleminin sa¤layabilece¤i yarar ve riskler ile alternatif tedaviler aç›kland›. Kan ve kan bileflenlerinin yasal
ve bilimsel kurallara göre haz›rlan›p test edilmesine ra¤men bana / hastama uygun olmay›p çeflitli immünolojik, alerjik,
mikrobik, fiziksel ya da kimyasal nakil reaksiyonlar›na neden olabilece¤ini; bu reaksiyonlar›n genellikle hafif veya orta
derecede seyretmesine ra¤men nadiren yaflam› tehdit edecek düzeyde a¤›r seyredebilece¤ini; bu reaksiyonlar›n baflar›l›
tedavi giriflimlerine ra¤men ölümcül de olabilece¤ini, hatta bu durumun kendi kan›m verildi¤inde bile gerçekleflebilece¤ini
ö¤rendim. En güncel yöntemlerle test edilse bile nadiren kan ve kan bileflenleri nakli ile baz› viruslar›n (AIDS, hepatit
viruslar› gibi) bulaflabilece¤ini ve buna ba¤l› olarak aylar ya da y›llar sonra enfeksiyon geliflebilme olas›l›¤› oldu¤unu
biliyorum.

Kan ve kan bileflenleri nakli ile ilgili soru sorma f›rsat›m oldu. Kendime / hastama kan ve kan bileflenleri naklini,
bu formu imzalayarak onayl›yorum. Vermifl oldu¤um bu “Bilgilendirilmifl Onam” hastaneden taburcu olana dek geçerlidir.
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KAN VE KAN B‹LEfiENLER‹ NAKL‹ ‹Ç‹N B‹LG‹LEND‹R‹LM‹fi ONAM FORMU*

Acil ve yaflam› tehdit eden koflullar nedeniyle hastaya onay için gerekli bilgiyi veremedim ve yaflam› tehdit eden koflullar›
düzeltmek ya da geri çevirmek için yeterli miktarda kan ve kan bileflenleri naklinin yap›lmas›n› sa¤lad›m.

HASTANIN SORUMLU HEK‹M‹
Ad›-Soyad›: ………………………. ……    ‹mzas›:
Kurum sicil no: ……………………    ……………………………
Tarih:…………… ..

fiAH‹T (KURUMDA GÖREVL‹ HEK‹M YA DA HEMfi‹RE OLMASI fiARTTIR)
Ad›-Soyad›: ………………………. ……    ‹mzas›:
Kurum sicil no: ……………………    ……………………………
Tarih:…………… .. …………………….……….

* Bu onay formu toplam 2 sayfadan oluflmaktadır. ‹fl bu belge, 1219 sayılı Kanunun 70. ve 5237 sayılı Kanunun 26.
maddeleri uyarınca 3 nüsha olarak düzenlenmifl ve bir  nüshası hastaya / hastanın kanuni temsilcisine verilmifltir.



DERNEKTEN

Bu formda tan›mlanan tedavinin uygulanmas›n› KABUL ED‹YORUM. O

Bana / hastama herhangi bir nedenle kan ve kan bileflenleri nakli yap›lmas›n› kabul etmiyorum. Doktorum / hastam›n
doktoru kana ihtiyaç olup da nakil yap›lmad›¤›nda ortaya ç›kabilecek durumlar› aç›klad›. Bu reddim ile iliflkili tüm
riskleri kabul ediyorum. Ölüm dahil ortaya ç›kabilecek tüm sorumluluktan …………………………………. Hastanesi
muaft›r. Bu formda tan›mlanan; kan ve kan bileflenleri naklini
KABUL ETM‹YORUM.  O

Bu formda tan›mlanan; kan ve kan bileflenleri nakli için verdi¤im onam›, sa¤l›¤›m aç›s›ndan oluflabilecek tüm olumsuz
etkiler ve risklerin fark›nda ve bilincinde olarak kendi r›zamla GER‹ ÇEK‹YORUM. O

Hastan›n Ad›-Soyad›: ……………………………………….........    ‹mzas›:

Tarih …………………………………..
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* Bu onay formu toplam 2 sayfadan oluflmaktadır. ‹fl bu belge, 1219 sayılı Kanunun 70. ve 5237 sayılı Kanunun 26.
maddeleri uyarınca 3 nüsha olarak düzenlenmifl ve bir  nüshası hastaya / hastanın kanuni temsilcisine verilmifltir.

B‹LG‹LEND‹R‹LME ‹fiLEM‹N‹N GERÇEKLEfiT‹R‹LD‹⁄‹NE fiAH‹TL‹K EDEN‹N:
Ad›-Soyad›:   ………………………………….....………………….........………… ‹mzas›:
Yak›nl›k Derecesi .............................................................................. Telefonu: ……..…………….
Hastan›n ‹mza Atamama Nedeni:
Adresi: ……………………………………….......................................................................................................................
Tarih: ………………………

KANUN‹ YETERL‹L‹⁄‹ OLMAYAN HASTALAR ‹Ç‹N
Hastan›n Velisi / Yasal Vasisi taraf›ndan doldurulacakt›r.
Ad›-Soyad›: …………………………………....................................................... ‹mzas›:
Yak›nl›k derecesi:…………………………………     …………………………… Telefonu:
Adresi:…………………………………………......................................................................................................................
Tarih:……………………….........

Hastan›n yeterince bilgilendi¤i ve nakil ifllemini KABUL ETT‹⁄‹NDEN EM‹N‹M O

Kan ve kan bileflenleri nakli yap›lmama riskleri konusunda yeterince bilgi verilmesine ra¤men nakil yap›lmas›n› KABUL

ETMEMEKTED‹R. O

Kan ve kan bileflenleri nakli yap›lmama riskleri konusunda yeterince bilgi verilmesine ra¤men nakil yap›lmas›yla ilgili
izni GER‹ ÇEKMEKTED‹R. O

B‹LG‹LEND‹RMEY‹ YAPAN HEK‹M‹N
Ad›-Soyad›: ………………………. ……    ‹mzas›:
Kurum sicil no: ……………………    ……………………………
Tarih:…………… .. …………………….……….

fiAH‹T (KURUMDA GÖREVL‹ HEK‹M YA DA HEMfi‹RE OLMASI fiARTTIR)
Ad›-Soyad›: ………………………. ……   ‹mzas›:
Kurum sicil no: ……………………    ……………………………
Tarih:…………… .. …………………….……….



YARIfiMA

K›z›lay’a yapt›¤› 168 ba¤›flla “Türkiye Kan
Ba¤›fl Rekortmeni” unvan› alm›fl olan merhum
Ahmet AND‹ÇEN ad›na ailesi 2005 – 2006
e¤itim – ö¤retim y›l›nda “Gönüllü Kan Ba¤›fl›”
konulu bir afifl yar›flmas› düzenlenmesi için
Milli E¤itim Bakanl›¤›’na baflvuruda
bulunmufltur.

13 ilkö¤retim okulu ve 5 lisenin kat›ld›¤›
yar›flmada kurflun kalem d›fl›nda her türlü
malzeme kullan›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r. 51
kat›l›mc›n›n afiflleri Ankara ‹li Milli E¤itim
Müdürlü¤ü’nde oluflturulan bir jüri taraf›ndan
de¤erlendirilmifltir. Yar›flmada birinciye
bilgisayar ve yazıcı; ikinciye TV ve DVD;
üçüncüye elektronik sözlük; mansiyon ödülü
olarak DVD cihazı verilmifltir.

Yar›flmaya kat›lmaya hak kazanan afifller
14.06.2006 Dünya Gönüllü Kan Ba¤›flç›s›
Günü’nde sergilenecektir.
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Merhum Ahmet

Andiçen anısına

Prag Müzik Akademisinden
1928 yılında Yüksek Virtüoz
olarak mezun olmufltur.

Türkiye’nin “Rekortmen Kan
Ba¤ıflçısı” bu çabaları bir
yerlerden izleyip gülerek “Çok
güzel ifller yapmıflsınız, elinize
sa¤lık çocuklar” diyordur.

Türk Silahlı Kuvvetleri Vakıflarına ba¤ıfllar yapmıfltır.

1950’li yıllarda Ankara’daki Kanser Hastanesinin kuruluflu
için önemli çabalar sarfetmifltir.

1949 yılında yüzbaflı rütbesinde iken sa¤lık sorunları
nedeni ile ordudan ayrıldı.



SEMPOZYUMUN ARDINDAN

Klinik Biyokimya
Uzmanlar› Derne¤i ve
Ac›badem-Labmed tara-
f›ndan düzenlenen sem-
pozyumda ele al›nan ko-
nular;

1. Avrupa’da Labora-
tuvar Akreditasyonunun
Harmonizasyonu,

2. Türk Akreditasyon
Kurumu ve ISO 15189,

3. ISO 15189-Klinik
Laboratuvarlar için Akre-
ditasyon Standard›,

4. Klinik Laboratu-
varlarda Kalite Yönetimi-
Pratik Yaklafl›m,

5. Klinik Laboratuvarlar için Kalite Kontrol Altyap›s›n›n
Kurulmas›,

6. ISO 15189 Akreditasyonuna Haz›rl›k Süreci,
7. Panel: Ne yapmal›? Ülkemizden Deneyimler.

Avrupa’da Laboratuvar Akreditasyonunun Harmo-

nizasyonu:

Bu bölümde esas olarak ele al›nan konu; laboratuvar
birimlerinde görev alan uzmanlar›n, uzmanl›k temel
e¤itimlerinin içeri¤inin ve sürelerinin ülkeden ülkeye
farkl›l›k gösterdi¤i bu nedenle de laboratuvar hizmetlerinin
standartizasyonun güçlüklerinden bahsedildi. Uzmanl›k
e¤itiminin standardizasyonu için UEMS’in Avrupa
Birli¤i’ne çeflitli önerileri bulunmaktad›r.

Temel e¤itimin süresi ülkeden ülkeye farkl›l›klar
göstermesine ra¤men bu süreler 4-5 veya 6 y›l ola-
bilmektedir. E¤itimin içeri¤i ise Mikrobiyoloji, Hematoloji,
Genel Biyokimya ve Genetik bilim dallar›n› içermelidir.
Bu bilim dallar› temel gereklilikleri oluflturmaktad›r.
E¤itimin temel amac›; ortak nitelikleri (kalifikasyonu)
sa¤lamak, standart e¤itimi sa¤lamak ve ulusal komiteler
kurmakt›r. Ülkeler temel gereklilikleri ortaya koyacak ve
belirtilen temel e¤itim müfredat›n›n uygulanmas›na
gideceklerdir. Ülke gerekliliklerine göre farkl›l›klar
olabilecektir.

E¤itimin standardizasyonun sa¤lanmas›ndan sonra
yap›lacak en önemli çal›flman›n ise laboratuvar hizmetlerinin
akreditasyonu oldu¤u belirtildi. ISO 15189’un Avrupa

ülkelerinde laboratuvar
hizmetlerinin akreditas-
yonu için alt›n standart
haline gelmekte oldu¤u
vurguland›. ISO 15189,
ISO 17025 (9001-2000)’e
dayand›r›larak gelifltiril-
mifltir. 2003 y›l›ndan beri
T›bbi Laboratuvarlar için
kalite ve yeterlilik koflul-
lar›n› ortaya koymaktad›r.

Türk Akreditasyon

Kurumu ve ISO 15189:

Bu bölümde;
1. TURKAK’›n mev-

cut durumu ve yasal düzenlemeler,
2. ISO 15189 standardlar›n›n ülke düzeyinde

sorgulanmas›,
ele al›nd›. TURKAK ISO 17025 ve ISO 15189  olmak

üzere her iki standarda göre de baflvurular› kabul edecektir.
2007 y›l›ndan itibaren ISO 15189 standard›na uygun olarak
da çal›flmalar›na bafll›yacakt›r. Haziran 2006’dan itibaren
TURKAK’›n laboratuvarlara verdi¤i akreditasyon ulus-
lararas› EA (Avrupa Akreditasyon Birli¤i) taraf›ndan da
kabul edilir hale gelecektir.

Son olarak “Yeterlilik Testleri ve Laboratuvarlar Aras›
Karfl›laflt›rmalar” projesi anlat›ld›. Projenin ana hedefi;
Türkiye’de Yeterlilik Testleri kullan›m›n› yaymak ve
özellikle, maliyeti fazla olan uluslararas› sa¤lay›c›lara olan
ba¤›ml›l›¤› azaltarak, ulusal alanda düzenlenen programlar›
kullanan sektörlerin say›s›n› artt›rmakt›r. Proje sektör
çal›flma gruplar›n›, g›da, kalibrasyon, çimento, akaryak›t,
t›bbi (Proje sorumlusu Prof. Dr. Diler Aslan Pamukkale
Üniversitesi T›p Fakültesi Biyokimya Anabilim Dal›),
çevre, veterinerlik ve tekstil gruplar› oluflturmaktad›r. Web
adresi: http://www.quality-turkey.org/exc/proficiency-
testing1.htm Projenin TURKAK’›n uluslararas› tan›-
nabilirli¤inin sa¤lanmas› için de gerekli oldu¤u belirtilmifltir.

ISO 15189-Klinik Laboratuvarlar için Akreditasyon

Standard›:

Güvenilir tan›n›n, yetkin t›bbi laboratuvarlar taraf›ndan
ISO 15189 akreditasyon standartlar›n›n sa¤lanmas› ile
mümkün olabilece¤i belirtilerek akreditasyonun art›k

24 Mart 2006’da Crown Plaza Otel / ‹stanbul’da düzenlenen “Klinik Laboratuvarlarda
Kalite Yönetimi ve ISO 15189 Akreditasyonu” konulu sempozyumu, TKMTD üyelerinden
Uz. Dr. Rukiye BERKEM sizler için özetledi.
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SEMPOZYUMUN ARDINDAN

gönüllük de¤il zorunluluk olma yolunda oldu¤u vurgu-
lanm›flt›r.

Yetkinlik güvenini ancak akreditasyon ortaya koya-
bilmektedir. Sertifikasyon ve akreditasyonun temel fark›n›n
“yetkinlik” oldu¤u belirtilmifltir. Yetkinlik ISO 15189:2003
revizyonunda geçmektedir. Sertifikasyonun, kalite yönetim
sistemini ve ISO standartlar›n›, akreditasyonun ise  kalite
yönetim sistemini ve akreditasyon standartlar›n› içerdi¤i
belirtilmifltir.

ISO 15189:2003 befl bölümden oluflmaktad›r. Üçüncü
bölümde t›bbi laboratuvarlar›n tan›m›; Tedaviyi yönlen-
direcek testlerin yap›ld›¤› mekan olarak belirtilmifltir. Dör-
düncü bölümde “Yönetim Gereklilikleri”, beflinci bölümde
ise “Teknik Gereklilikler” belirtilmifltir.

Klinik Laboratuvarlarda Kalite Yönetimi-Pratik

Yaklafl›m:

Akreditasyon süreci (Uyum De¤erlendirmesi) ISO/IEC
17011/2004’e göre dört bölümden oluflmaktad›r.

1. Baflvuru,
2. De¤erlendirme,
3. Akreditasyon,
4. Gözetim-‹zleme.
ISO 15189 de¤erlendirmenin temelini olufl-

turmaktad›r.
Bu bölümde akreditasyonun kamu yarar›na

bir hizmet oldu¤u vurgulanarak sürekli bir çal›flma
ve e¤itim gerektirdi¤i belirtilmifltir.

Klinik Laboratuvarlar için Kalite Kontrol

Altyap›s›n›n Kurulmas›:

T›bbi laboratuvarlar›n iç ve d›fl kalite kontrol
programlar›n› nas›l kullanaca¤›na dair ulusal
düzeyde rehberlerinin olmas› gerekti¤i ve e¤itim
gereklili¤i belirtilerek, Almanya’daki uygulama-
lardan örnekler verilmifltir.

‹ç kalite kontrol çal›flmalar›n›n önemi vur-
gulanarak her ifl günü yap›lmas› gerekti¤i belir-
tilmifltir.

D›fl kalite kontrol programlar›n›n düzenlen-
mesinde;

1. Örneklerin özelliklerinin d›fl kalite kontrol
kuruluflu taraf›ndan belirlenmesi gerekti¤i,

2. ‹çinde katk› maddesi bulunan örneklerin
özelliklerinin belirtilmesi gerekti¤i,

3. Kullan›m s›kl›¤›n›n belirtilmesi gerekti¤i
(Ör: ‹ngiltere 12 örnek/y›l, Almanya 4 örnek/y›l,
önerilen en az 6 örnek/y›l),

4. ‹zlenebilir olmas› gerekti¤i,
belirtilerek, ISO/IEC Rehberi 41 kaynak olarak

gösterilmifltir. D›fl kalite kontrol programlar›n›n uygu-
lanmas›nda gizlili¤in çok önemli oldu¤u vurgulanm›flt›r.

ISO 15189 Akreditasyonuna Haz›rl›k Süreci:

Ac›badem Grubu,
• Neden akredite olmak isteriz,
• Kalite yönetim sistemi ve akreditasyon ilifl-kisi,
• Hangi akreditasyon?
• Haz›rl›¤›n haz›rl›¤› var m›?
• Pratik olarak haz›rl›k süreci ne olmal›?
• Akreditasyon süreci.

i le i lgili  olarak kendi deneyimlerini anlatt› .

Panel: Ne yapmal›? Ülkemizden Deneyimler:

Bu bölümde deneyimler paylafl›ld›.
Tart›flma k›sm›nda kan bankac›l›¤› hizmetlerinin

akreditasyonu ile ilgili sorumuza, halen Almanya’da
akreditasyonun zorunluluk olmad›¤› gönüllük ile
yürütüldü¤ü ve ISO 15189 standard›n›n yeterli oldu¤u
belirtilmifltir.
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DERLEME 12

CE ‹flareti

Dr. Reha Masatlı

Avrupa Toplulu¤unu kuran Roma Antlaflmas›, toplulu¤a
üye ülkeler içinde mallar›n serbest dolafl›m›n› sa¤lamak
amac›yla gümrük vergisi ile birlikte miktar k›s›tlamalar› ve
efl etkili bütün önlemleri ortadan kald›rm›flt›r. Ancak, ayn›
antlaflma üye devletlerin genel ahlak, kamu düzeni, insan,
hayvan, bitki sa¤l›¤› ve güvenli¤i gibi nedenlerin hakl› k›ld›¤›
ithalat ya da ihracat yasaklamas› veya k›s›tlamas›
getirmelerine engel oluflturamayaca¤›n› da hükme ba¤lam›flt›r.
Üye ülkelerin antlaflman›n bu hükmünü bir korumac›l›k
vas›tas› haline getirmeleri üzerine ulusal düzenlemeler
aras›ndaki farkl›l›klar nedeniyle ortaya ç›kan teknik engellerin
kald›r›lmas› için genel bir program ortaya konmufltur. Klasik

Yaklafl›m olarak bilinen bu program ile mevzuat düzeyindeki
teknik kurallarla efl, etkili standartlar›n tamamen uyum-
laflt›r›lmas› hedeflenmifltir. Ancak her üye devletin kendi
ulusal düzenlemelerinin uyumlaflt›rma direktiflerinde yer
almas›n› talep etmesi sonucu, söz konusu direktifler en ince
ayr›nt›lara inilerek haz›rlanm›fl, bunun sonucunda program
h›zla geliflen teknolojiye ayak uyduramam›fl ve birçok
karmaflaya neden olmufltur. Bunun üzerine Avrupa Birli¤i
(AB) ülkeleri, Klasik Yaklafl›m program›ndan vazgeçerek
Yeni Yaklafl›m politikas›n› yürürlü¤e koymufltur. Bu politika,
ürünlerin di¤er ülke piyasalar›na herhangi bir k›s›tlamayla
karfl›laflmaks›z›n sürülebilmesi ilkesiyle ürün standartlar›n›n
uyumlaflt›r›lmas› yerine, birbirine benzeyen ürünler ayn›
grupta toplanarak genel bir teknik doküman oluflturulmas›n›
sa¤lam›flt›r. Yeni Yaklafl›m politikas› test ve belgelendirme
ifllemlerinin de sisteme dahil edilmesini öngören Global

Yaklafl›m ile desteklenmifltir. Global Yaklafl›m ile güvenli
ürünlerin piyasaya arz› amac›yla ortak kurallara göre üretilen
ürünlerin uygunluk de¤erlendirme ifllemlerinin de Birli¤e
üye ülkelerce ortak kurallar çerçevesinde yap›lmas› amaç-
lanm›flt›r.

Yeni Yaklafl›m direktifleri çerçevesinde, ürünlere iliflkin
uygunluk de¤erlendirme ifllemlerinin mevzuat› yürüten
kurulufllarca “onaylanmıfl kurulufl (notified body)” olarak
görevlendirilecek uzman ve güvenilir kurulufllara yapt›r›lmas›
öngörülmüfltür. Onaylanm›fl kurulufllar›n akredite edilmifl
test, muayene ve/veya belgelendirme kurulufllar› aras›ndan
seçilmesi hukuki bir zorunluluk olmamakla birlikte söz
konusu kurulufllar›n Avrupa Birli¤i'nde tan›nmas› ve
geçerlili¤i son derece önemlidir. Bu konu ile ilgili olarak
baz› tan›mlar›n aç›l›mlar›n› flöyle yapabiliriz:

Uygunluk De¤erlendirme ‹fllemi: Ürünün, ilgili teknik
düzenlemeye uygunlu¤unun test edilmesi, muayene edilmesi
ve/veya belgelendirilmesine iliflkin her türlü faaliyet,
uygunluk de¤erlendirme faaliyeti olarak adland›r›l›r.
Uygunluk de¤erlendirme faaliyetlerini yerine getiren özel

ya da kamu kurulufllar›na ise uygunluk de¤erlendirme

kurulufllar› denilmektedir.
Onaylanm›fl Kurulufl: Test, muayene ve/veya belge-

lendirme kurulufllar› aras›ndan, bir veya birden fazla teknik
düzenleme çerçevesinde uygunluk de¤erlendirme faaliyetini
yerine getirmek üzere, kamu otoriteleri taraf›ndan yetkilen-
dirilen özel veya kamu kurulufllar›d›r.

Akreditasyon: Laboratuvar, test, muayene ve belge-
lendirme kurulufllar›n›n tarafs›z, güvenilir ve uluslararas›
normlara göre çal›fl›p çal›flmad›¤›n›n ba¤›ms›z, üçüncü taraf
bir kurum taraf›ndan onaylanmas› ve düzenli aral›klarla
denetlenmesi faaliyetine akreditasyon denir. Ülkemizde
akreditasyon faaliyetlerini yürütecek Türk Akreditasyon
Kurumu (TÜRKAK) 4 Kas›m 1999 tarihinde yay›mlanan
4457 say›l› Kanunla kurulmufl ve çal›flmalar›na bafllam›flt›r.

CE ‹flaretinin Tan›mlanmas›

CE iflareti, Avrupa Birli¤i’nin teknik mevzuat uyumu
çerçevesinde 1985 y›l›nda benimsedi¤i “Yeni Yaklafl›m
Politikas›” kapsam›nda haz›rlanarak, baz› Yeni Yaklafl›m
Direktifleri kapsam›na giren ürünlerin bu direktiflere uygun
oldu¤unu, ürünün üreticisi veya bir üçüncü taraf olarak bir
uygunluk de¤erlendirme kuruluflu (e¤er direktifte zorunlu
k›l›nm›fl ise) taraf›ndan beyan edilen ve gerekli bütün
uygunluk de¤erlendirme faaliyetlerinden geçti¤ini gösteren
iflarettir. CE iflareti, ürünlerin amac›na uygun kullan›lmas›
halinde insan can ve mal güvenli¤ine, bitki ve hayvan varl›¤›
ile çevreye zarar vermeyece¤ini, di¤er bir ifade ile ürünün
güvenli bir ürün oldu¤unu gösteren bir iflarettir. Avrupa
Birli¤i "Yeni Yaklafl›m Direktiflerine" uygunluk göstergesidir.
"Conformité Européenne” ad›n›n bafl harflerinin k›salt-
mas›d›r. Bir ürünün CE iflareti tafl›mas›:

• Güvenlik
• Sa¤l›k
• Çevre
• Tüketicinin Korunmas›

ile ilgili temel koflullar› yerine getirdi¤ini göstermektedir.
CE ‹flareti, bir kalite markas› de¤ildir. Herhangi bir yerden

al›nan marka olmay›p, imalatç› taraf›ndan ürüne / ambalaja
/ ilgili dokümana yap›flt›r›l›r. CE ‹flareti afla¤›daki flekilde
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sembolize edilmektedir.
Avrupa Birli¤i’ne üye ülkelerde CE ile ilgili mevzuat

gere¤ince piyasaya arz edilecek olan ürünlerde CE iflareti
tafl›ma zorunlulu¤u vard›r. ‹flaret, ürünlerin AB üyesi ülkelerde
hiçbir engelle karfl›laflmaks›z›n serbest dolafl›m›n› sa¤la-
maktad›r. Bir anlamda bir çeflit teknik pasaport ifllevi
görmektedir.

Yeni Yaklafl›m Politikas› kapsam›nda yay›mlanan
direktiflerde; ürünün tan›m›, tafl›d›¤› riskler, sahip olmas›
gereken asgari güvenlik koflullar› ve performans uygunluk
de¤erlendirme prosedürleri ayr›nt›l› bir flekilde belir-
lenmektedir. Yeni Yaklafl›m Politikas›yla getirilen sisteme
genel olarak bak›ld›¤›nda, ürünlerin karfl›lamak zorunda
oldu¤u temel gereklerin direktiflerde belirlendi¤i, harmonize
standartlara at›fta bulunularak bu standartlara uygun ürünlerin
direktifteki temel gerekleri karfl›lad›¤› varsay›lmaktad›r.
Baflka bir ifadeyle, ülkemizdeki uzun y›llar süren uygulaman›n
tersine standartlar ihtiyari (iste¤e ba¤lı) kabul edilmekte,
temel gerekleri karfl›layan baflka çözüm yollar›na da olanak
tan›nmaktad›r. Uyumlaflt›r›lm›fl standartlar ise Avrupa
Komisyonu'nun görevlendirmesiyle Avrupa Standardizasyon
Kurulufllar› olan CEN, CENELEC ve ETSI taraf›ndan yerine
getirilmektedir. AB'nin Yeni Yaklafl›m Direktifleri ile bu
direktiflerde at›fta bulunulan uyumlaflt›r›lm›fl standartlar›n
listesine www.newapproach.org adresinden ulafl›lmas›
mümkün bulunmaktad›r.

CE iflareti, tüketiciye bir kalite güvencesi sa¤lamaz,
yaln›zca ürünün, asgari güvenlik koflullar›na sahip oldu¤unu
gösterir. Ancak, CE iflareti ilifltirilebilmesi için bir kalite
güvencesi sisteminin varl›¤›n› gerektiren ürün direktifleri
için CE iflareti ile kalite güvencesi kavram› bir noktada bir
araya gelmifl olmaktad›r.  Bu iflareti tafl›mas› gereken, Yeni
Yaklafl›m Direktifleri kapsam›ndaki bir ürünün, bir Avrupa
Birli¤i ülkesine girifli için, üzerinde CE iflareti bulunmas›
zorunludur.

CE iflareti AB mevzuat› gere¤ince topluluk gümrük
s›n›rlar› içinde üretilen, sokulan ve ticareti yapılan günümüzde
23 grup üründe bulunmas› gereken bir markalamad›r. Avrupa
içinde her çeflit ürünün serbest dolafl›m› ve büyük bir iç
pazar›n kurulmas› için ticarette teknik engellerin kald›r›lmas›
gerekmektedir. "Yeni Yaklafl›m" olarak adland›r›lan emniyet,
sa¤l›k, çevre ve tüketiciyi korumaya yönelik haz›rlanan
sisteme göre yürürlü¤e giren direktifler kullan›lmaktad›r.
Bu direktiflerde belirtilen koflullara uyulmas› yasalarla
zorunlu k›l›nm›flt›r. Birli¤e üye ülkeler, bu direktifleri
genellikle iki y›ll›k geçifl süresinde ulusal yasalar› konumuna
getirmekle yükümlüdürler. Bu güne dek 23 yeni yaklafl›m
direktifi yürürlü¤e girmifltir. Üreticiler bu direktiflere
uygunlu¤u, ürünlerine ilifltirdikleri "CE ‹flareti" ile kan›tlar.
Ürünün tüm özellikleri, teknik çizimleri, uygulanan standartlar
vb konular› içeren bilgileri de haz›rlad›klar› "Teknik

Dosya"larda belirtirler. Ancak ürünleri için onaylanm›fl
direktifin bulunmamas› durumunda ulusal yasalar› uygu-

layabilirler. Bu durumda bir üye ülke, di¤er bir ülkenin kendi
yasalar›na uygun olarak üretti¤i ürünlerin ithalat›na izin
vermek zorundad›r. Bu da "Karfl›l›kl› Tan›nma ‹lkesi

(MLA)" olarak bilinmektedir.

Türkiye’de CE ‹flaretine Geçifl ve Mevzuat Uyum

Çal›flmaları

Ülkemizin AB mevzuat›n› uyumlaflt›rarak hayata geçi-
recek olmas› nedeni ile ilgili mevzuat›n yürürlü¤e girmesi
ile birlikte Türkiye’de piyasaya arz edilecek ürünlerin de bu
iflareti tafl›mas› zorunlu olacakt›r. Bu iflareti tafl›mas› gerekti¤i
halde tafl›mayan ürünün AB üye ülkelere ihracat› mümkün
olmayacakt›r. ‹ç piyasa yönünden de durum farkl› de¤ildir.
Mevzuat uyumu tamamlanm›fl ve zorunlu olarak uygulamaya
bafllanm›fl ürün yönetmelikleri kapsam›na giren ürünlerde
de CE iflareti aranacak, iflareti tafl›mayan ürünlerin iç piyasaya
sürülmesi mümkün olmayacakt›r.

6.Mart.1995 tarihinde al›nan 1/95 say›l› Ortakl›k Konseyi
Karar› (OKK) ile 1.Ocak.1996 tarihinde Avrupa Birli¤i ile
Türkiye aras›nda Gümrük Birli¤i sa¤lanm›flt›r. Bu karar›n
8-11. maddeleri mallar›n serbest dolafl›m›n›n en iyi flekilde
temini amac›yla ticarette teknik engellerin kald›r›lmas› konu-
sundaki AB araçlar›n›n ülkemiz iç mevzuat›na dahil edilme-
sini öngörmektedir. Türkiye bu kararla Türk mevzuat›n› AB
mevzuat› ile uyumlaflt›raca¤›n› taahhüt etmifltir. Söz konusu
karar›n 8. maddesinin birinci f›kras›, Türkiye'nin karar›n
yürürlü¤e girmesinden itibaren 5 y›l içinde AB teknik
mevzuat›n› kendi iç yasal düzenlemelerine dahil etmesi
gere¤ini hükme ba¤lam›flt›r. Bu kapsamda 1/95 say›l› OKK
da belirtilen ve AB’nin ticarette teknik engellerin kald›-
r›lmas›n› öngören mevzuat›n listesi ile bunlar›n Türkiye
taraf›ndan uygulama koflul ve kurallar› ise 21.5.1997 tarihli
2/97 say›l› Ortakl›k Konseyi Karar› ile belirlenmifltir. Di¤er
taraftan, ülkemizin 1999 y›l›ndaki AB'nin Helsinki Zirvesi'nde
"AB Tam Üyeli¤ine Adayl›k" statüsü kazanmas›ndan sonra
AB ile iliflkilerimiz Gümrük Birli¤i'nin yan› s›ra yeni bir
temele oturmufltur. Teknik mevzuat uyumu çal›flmalar› da
böylece yeni boyut kazanm›fl olup, bundan sonraki süreçte
haz›rlanan "ulusal program"la uyumu yap›lacak AB teknik
mevzuat›n›n say›s› da artm›flt›r.�Uyumu yap›lan teknik
mevzuat›n hukuki altyap›s›n› oluflturmak üzere 4703 sayılı

“Ürünlere ‹liflkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanun”, 11 Temmuz 2001 tarihli ve
24459 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl olup 11 Ocak
2002 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifltir. Bahse konu kanuna
istinaden haz›rlanan “Uygunluk De¤erlendirme Kuruluflları

ile Onaylanmıfl Kurulufllara Dair Yönetmelik”, “CE Uy-

gunluk ‹flaretinin Ürüne ‹lifltirilmesine ve Kullanılmasına

Dair Yönetmelik” ve “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve

Denetimine Dair Yönetmelik” 17 Ocak 2002 tarihli ve
24643 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanarak, 11 Ocak 2002
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir
(Tablo 1).
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Kanun'un di¤er bir uygulama yönetmeli¤i olan “Teknik

Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birli¤i

Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik” ise 3 Nisan 2002
tarihli ve 24715 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanm›fl olup;
3 May›s 2002 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifl bulunmak-
tad›r.�Ancak söz konusu Kanun ile uygulama yönetme-
liklerinin 11 Ocak 2002 tarihi itibariyle yürürlü¤e girmesi,
ürünlere CE iflareti ilifltirilme zorunlulu¤unun da bu tarihte
bafllayaca¤› anlam›na gelmemektedir. Ülkemizde üretilerek
iç piyasaya arz edilecek olan ürünlerin CE iflareti tafl›mas›n›n
zorunlu olabilmesi için, ilgili Bakanl›klar ve kamu kurulufllar›
taraf›ndan haz›rlanan ve ürünlere CE iflareti ilifltirilmesini
öngören teknik mevzuat›n Türkiye’de yürürlü¤e girmesi
gerekmektedir. Teknik mevzuat uyumunun pratikte uygu-
lanabilir olmas› için sadece direktifleri uyumlaflt›ran
yönetmeliklerin yürürlü¤e girmesi yeterli olmay›p, bu
direktiflerin at›fta bulundu¤u uyumlaflt›r›lm›fl standartlar›n
da ülkemizde Uyumlaflt›r›lm›fl Türk Standard› haline
getirilmesi ve iç mevzuat›m›za aktar›lmas› gerekmektedir.
Bu ise, kendi teflkilat yasas› ve bu yasaya istinaden 4703
say›l› Kanun'da yap›lan görevlendirmeye göre Türk

Standartlar› Enstitüsü taraf›ndan yerine getirilmektedir.
Uyumlaflt›r›lm›fl Türk Standard› haline getirilmifl olan
standartlar›n ilgili yetkili kurulufl taraf›ndan ilgili oldu¤u
yönetmelik ve referans numaralar›yla birlikte Resmi Gazete'de
duyurulmas› gerekmektedir. Bu durumda, ülkemizde CE
iflareti için tek bir uygulama tarihi söz konusu olmay›p,
uygulama ilgili ürün mevzuat›n›n yürürlü¤e girmesiyle yavafl
yavafl bafllamaktad›r.

CE ‹flaretinin Kullan›m›

Yeni Yaklafl›m direktifleri kapsam›nda olan ürünlerde
CE iflaretinin kullan›labilmesi için öncelikle ürünün hangi
direktif veya direktifler kapsam›nda oldu¤unun belirlenmesi
gerekmektedir. Baz› ürünler, kapsam› ve özellikleri nedeniyle
birden fazla direktifle ilgili olabilmektedir. Bir örnek verilecek
olursa, bir makine, makine emniyeti direktifi kapsam›nda

de¤erlendirilirken içerdi¤i elektronik parçalar ve üniteler
nedeniyle düflük voltaj ve elekromanyetik uyumluluk direktifi
ile de ilgili olabilmektedir. Söz konusu direktiflerde ürünlere
direkt bir gönderme yap›lmam›fl olup, ürün spesifikasyonlar›
tarif edilmifltir. Bu nedenle, ürünün direktifler kapsam›nda
olup olmad›¤›na bu spesifikasyonlara bakarak üretici karar
verilecektir.

Ürünün direktifler kapsam›nda oldu¤u anlafl›l›rsa, direk-
tiflerde s›ralanan güvenlik gereklerinin nas›l sa¤lanaca¤›na
›fl›k tutan AB normlar›n›n (standartlar›n›n) temin edilmesi
gerekmektedir. Ürünle ilgili direktif ve standartlar belir-
lendikten sonra, CE iflaretinin kullan›m› için hangi modül
ya da modüllerin uygulanaca¤› di¤er bir deyiflle, hangi ifllem
ve prosedürlerin izlenece¤i belirlenmelidir. Bu yollar
direktiflerde aç›kça tarif edilmifltir. Modüllerdeki prosedür
izlenirken ürünün risk faktörlerine göre, ürün üzerinde
yap›lacak uygunluk de¤erlendirme faaliyetlerinin onaylanm›fl
bir test kuruluflu taraf›ndan yap›lmas› istenebilece¤i gibi,
üreticinin kendisi de bu testleri yapabilecektir.

CE iflareti, ürünün AB’nin Yeni Yaklafl›m Direktiflerine
uygun olarak üretildi¤ini ve belgelendirildi¤ini gös-
termektedir. Di¤er bir ifadeyle, ürünün, temel gerekler olarak
tan›mlanan ve insan sa¤l›¤›, can ve mal güvenli¤i, hayvan
ve bitki yaflam ve sa¤l›¤›, çevre ve tüketicinin korunmas›
aç›s›ndan asgari güvenlik koflullar›na sahip oldu¤unu gösteren
bir iflarettir. Yeni Yaklafl›m direktifleri kapsam›ndaki bir
ürünün, CE iflaretli olarak piyasaya sunulmas›ndan üretici

sorumludur. Ancak; e¤er üretici ya da üreticinin yetkili
temsilcisi Avrupa Birli¤i içinde de¤ilse, bu sorumlulu¤u
ithalatç› yerine getirmek zorundad›r. Bir baflka deyiflle,
ithalatç› ithal etti¤i ürünlerin AB normlar›na uygun oldu¤unu
garanti etmek zorundad›r. Üreticinin bu iflareti ürüne
ilifltirebilmesi için çeflitli alternatifler sunulmufltur. AB
direktiflerinde öngörülen uygunluk de¤erlendirme ifllemleri
genel olarak 2 gruba ayr›labilir:

• Bir k›s›m ürün gruplar› için (bunlar genelde düflük
risk arz eden ve/veya arz ettikleri riskin tespitinin
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görece kolay oldu¤u ürünlerdir, örne¤in, baz›
makineler), direktifin temel gereklerine uygunluk,
üreticinin kendisi taraf›ndan ya kendi test olanaklar›
ya da baflka herhangi bir kuruluflun olanaklar›n›n
kullan›lmas›yla do¤rulanabilmekte ve bu ürünler
hakk›nda üreticinin düzenleyece¤i uygunluk beyan›

ile CE iflareti, üretici taraf›ndan ürüne ilifltirilmektedir.
Bu uygunluk de¤erlendirme yönteminin öngörüldü¤ü
ürün gruplar›na bak›ld›¤›nda, daha düflük risk
tafl›d›klar› ve/veya tafl›d›klar› riskin tespitinin görece
daha kolay oldu¤u görülmektedir.

• ‹kinci olarak, daha yüksek riskli ve/veya riskin
de¤erlendirilmesinin tespit edilebilirli¤inin daha zor
olarak görüldü¤ü� ürün gruplar›nda (örne¤in, baz›
t›bbi cihazlar ve baz› makineler) ise, üreticinin mutlaka
AB üyesi ülkelerde yerleflik olan fakat di¤er ülkelerde
de flube veya temsilcilikleri bulunan, AT Resmi
Gazetesi'nde ad› yay›mlanm›fl yetkili test ve bel-
gelendirme kurulufllar› olan onaylanm›fl kurulufllara

(notified bodies) baflvurma zorunlulu¤u bulun-
maktad›r. Onaylanm›fl kuruluflun bu incelemesine
istinaden, üretici CE iflaretini ürününe ilifltirmektedir.

Bir ürün için hangi türden uygunluk de¤erlendirmesi
yöntemine baflvurulaca¤› konusunda temel rehber ilgili ürün
direktifi olup, burada izlenecek uygunluk de¤erlendirme
ifllemleri detayl› olarak belirlenmifltir.

CE ‹flaretinin ‹lifltirilmesi

CE iflareti yetkili bir kurulufl taraf›ndan verilmez. Üretici
ürününe kendisi ilifltirir. E¤er ürünü risksiz ise, ürünün temel
gereklere uygunlu¤unu kendisi beyan edebilir. Burada,
üreticinin bu büyük sorumlulu¤u, güven ilkesini sarsmayacak
flekilde tafl›mas› gerekir. AB mahkemelerinde uygunlu¤u
beyan edilip, temel gerekleri sa¤lamad›¤› belirlenen ve
piyasadan toplat›lan ürünlerle ilgili, üreticiye uygulanacak
cezai yükümlülüklere iliflkin pek çok davan›n sürdü¤ü
bilinmektedir.

Ürünü riskli ise; ürünün temel gereklere uygunlu¤unun
incelenmesi, onaylama yöntemiyle yap›l›r. Ürünün, risk
derecesine ba¤l› olarak, ilgili Bakanl›k taraf›ndan
yetkilendirilmifl ve AB'nde de resmi olarak tan›nan bir
Onaylanm›fl Kurulufl (Notified Body) taraf›ndan incelenmesi
ve gerekli testlerin yap›larak bu kurulufl taraf›ndan
onaylanmas› gerekir.

Bir üretici kendi ülkesi ya da baflka bir üye ülkedeki
resmi tan›n›rl›l›¤› olan herhangi bir Onaylanm›fl Kuruluflu
seçebilir. AB ülkelerinde CE iflareti bulunmayan riskli bir
ürünü, bir üye ülke üreticisi kendi ülkesinde kullanamaz.
Bunun güvencesi, üye ülkenin ilgili Bakanl›¤›n›n
kontrolündedir. Onaylanm›fl Kurulufllar›n yasal olarak
yetkilendirilmifl olmas› (akredite edilmesi) gerekir. Bu
kurulufllar belirli uygunluk incelemelerinde uzmanlaflm›fl ve

sadece o konularda inceleme yapabilme yetkisine sahiptirler.
Tafleron kullanabilirler ve uygunluk de¤erlendirme ifllemlerini
"Modüler Yaklafl›m Sistemi"ne göre yaparlar. Tarafs›z olmak
zorundad›rlar. Türkiye'de henüz Onaylanm›fl Kurulufl yoktur.
Üreticiler riskli ürünler için bu ifllemleri AB'deki Onaylanm›fl
Kurulufllara yapt›rmak zorundad›rlar.

CE iflaretinin ilifltirilmesine ait temel prensipler flöyle
s›ralanabilir:

1. Bir ürünün, CE iflaretinin ilifltirilmesini gerektiren
birden fazla teknik düzenlemeye tabi olmas› durumunda,
CE iflareti, ürünün, ilgili tüm teknik düzenlemelerin
hükümlerine uygun oldu¤unu gösterir.

2. CE iflareti;

a. ‹lgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedi¤i takdirde,
en az 5 mm boyunda "CE" harflerinden oluflur.

b. Bu iflaret için öngörülen oranlara ve flekle ba¤l›
kal›nmak üzere, küçültülebilir veya büyütülebilir.

c. Ürüne veya veri levhas›na ilifltirilir. Ürünün yap›s›
gere¤i bunun mümkün olmamas› halinde, etiketine,
ambalaj›na ve ilgili teknik düzenlemenin ürünün
beraberinde herhangi bir doküman›n bulunmas›n›
gerektirdi¤i durumlarda, bu dokümanlara ilifltirilir.

d. Görünür, okunabilir ve silinmeyecek flekilde ilifltirilir.

3. CE iflareti, üretim kontrol safhas›n›n sonunda ilifltirilir.

4. ‹lgili teknik düzenlemenin gerektirdi¤i durumlarda,
CE iflaretinin yan›nda, üretim kontrol safhas›nda yer alan
onaylanm›fl kuruluflun Avrupa Komisyonu taraf›ndan verilen
kimlik kay›t numaras› yer al›r.

5. Belirli ürünlerin kullan›m›na iliflkin özelliklerin
belirtilmesinin gerekti¤i durumlarda, CE iflareti ve onaylanm›fl
kuruluflun kimlik kay›t numaras›ndan sonra bir piktogram
veya kullanma kategorisini gösteren baflka bir iflaretleme
yer alabilir.

6. Ürünlere, CE iflaretinin anlam› ve flekli hakk›nda
üçüncü flah›slar› yan›ltacak flekilde baflka iflaretler ilifltirilemez.

7. Ulusal veya uluslararas› bir standarda uygunlu¤u
belirten iflaretler CE iflaretinin görünebilirli¤ine ve okuna-
bilirli¤ine zarar vermemek kayd›yla, ürüne, ambalaj›na veya
ekli doküman›na ilifltirilebilir.

8. CE iflareti, üretici taraf›ndan ilifltirilir. Onaylanm›fl
kuruluflun kimlik kay›t numaras›, onaylanm›fl kuruluflun
kendi sorumlulu¤u alt›nda, kendisi veya üretici taraf›ndan
ilifltirilir.



Demir Savaflç›lar› 2. Uluslararas› Resim Yar›flmas›’nda
dünya birincisi olan Gaziantepli talasemi hastas› Mehmet
Kara ile yar›flmada Türkiye birincisi olan Ennur Kelefl,
Gaziantep Sanayi Odas›nca (GSO) ödüllendirildi. GSO
Baflkan› Nejat Koçer, yapt›¤› aç›klamada, oda olarak
Gaziantep’te ulusal ve uluslararas› derecelere giren kiflilere
ödül vererek baflar›lar›n›n devam›n› sa¤lamaya çal›flt›klar›n›
belirtti.

Gaziantep Talasemi Derne¤i üyesi olan 17 yafl›ndaki
Mehmet Kara ile 16 yafl›ndaki Ennur Kelefl’in hastal›klar›
ile bo¤ufltuklar› bir ortamda uluslararas› resim yar›flmalar›na
kat›larak baflar› elde etmelerinin önemli oldu¤unu belirten
Koçer, “Bu çocuklara mutlaka sahip ç›kmam›z laz›m, bunlar
bizim yar›nlar›m›z, Talasemi hastas› olan iki çocu¤umuz ile
di¤er 90 arkadafl› için elimizden gelen maddi ve manevi
deste¤i esirgemeyece¤iz” diye konufltu.

Toplumun sosyal sorunlarla mutlaka ilgilenmesi
gerekti¤ini ifade eden Koçer, “Bu sorunlarla ilgilenmezsek,
bir gün biz veya bir yak›n›m›z da bu sorunlar›n bir parças›
olabilir. Bu çocuklar›n e¤itimi için dernek yönetiminin çabas›
yan›nda bizlerin ve tüm sivil toplum örgütlerinin çabas›n›n
flart oldu¤unu düflünüyorum” dedi.

Gaziantep Talasemi Derne¤i Baflkan› Filiz Ç›tac› da
Mehmet Kara ve Ennur Kelefl’in elde etti¤i baflar›n›n
kendilerini çok mutlu etti¤ini söyledi.

Türkiye’de yap›lan de¤erlendirmede dernek üyeleri Ennur
Kelefl’in Türkiye birincisi oldu¤unu, ancak uluslararas›
yar›flmada dereceye giremedi¤ini ifade eden Ç›tac›, flöyle
konufltu:

“Talasemi bilincinin art›r›lmas› için düzenlenen yar›flmaya
sadece Talasemi hastas› çocuklar kat›ld›. Üyelerimizin elde
etti¤i baflar›yla övünüyoruz ancak bu yeterli de¤il. Çocuk-
lar›m›z›n hem maddi hem de manevi aç›dan desteklenmesini
istiyoruz.”

Yar›flmada dünya birincisi olan Mehmet Kara ise resim
yapmay› çok sevdi¤ini söyledi.

Hastal›¤› nedeniyle çeflitli zorluklar yaflad›¤›n› ve
yafl›tlar›ndan farkl› bir yaflam sürmek zorunda kald›¤›n›
anlatan Kara, “Talasemi hastas› çocuklara sahip ç›k›lmas›n›
istiyoruz” diye konufltu.

Koçer, konuflmalar›n ard›ndan Kanada’da düzenlenen
Demir Savaflç›lar› (Iron Warriors) 2. Uluslararas› Resim
Yar›flmas›’nda dünya birincisi olan Mehmet Kara’ya bir
cumhuriyet alt›n›, Türkiye birincisi olan Elnur Kelefl’e de
yar›m alt›n hediye etti.

HABER

Talasemili çocukların katılımıyla gerçeklefltirilen uluslararası resim yarıflmasına
katılacak resimler belirlenerek Kanada’ya gönderildi.

Talasemili çocukların katılımıyla gerçekleflirilen
Uluslararası Resim yarıflmasının ilk elemeleri 23 fiubat 2006
tarihinde, Ana Çocuk Sa¤lı¤ı ve Aile Planlaması Genel
Müdürlü¤ü’nde Seçici Kurul tarafından� 5 yafl altı, 6 - 9 yafl,

10 - 13 yafl ve 14 yafl üstü olmak üzere 4 ayrı kategoride
yapılmıfl olup ilk üç dereceye giren resimler� belirlenerek,
toplam 12 resim uluslararası elemelere katılmak üzere
Kanada'ya gönderilmifltir.
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Talasemili Çocukların Resim Yarıflması

Gaziantep Sanayi Odası Baflkanı Nejat Koçer’den baflarıya ödül


