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Türk Hematoloji Derneği’nin Saygın Üyeleri,

İki yıllık bir çalışma döneminden sonra karşınızdayız. Aylık olağan toplantıların dışında, internet 
ortamında yapılan çok sayıda oturumla oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Bu çalışmaların ayrıntılı 
raporunu bu kitapta bulacaksınız.

THD, bakış açısını (vizyon) ve sorumluluklarını (misyon) artık net bir şekilde tanımlamış durum-
da. Hedef; uluslararası alanda çok güçlü temsil edilen dinamik ve yüksek eğitim düzeyinde ulusal 
hematoloji toplumu.

Çalışmalarımızı ulusal ve uluslararası düzlemli olarak iki başlıkta değerlendiriyoruz. Ülke içinde ilk 
uğraşı alanımız, güncel hematoloji eğitimini sürekli kılmak. Bunun için sürekli kurslar ve toplantılar 
düzenlemekteyiz. Bu toplantılara gençleri bursiyer olarak almaktayız. Bilimsel alt komitelerimiz verimli 
şekilde çalışmakta. Güçlü bir hematoloji derneği iletişim kanallarını da doğru kullanmak zorunda. 
Basınla tek uzmanlık derneği olarak THD’nin ilişkisi giderek sağlam hal almakta. Bunu sivil toplum 
örgütü olarak çok önemsemekteyiz. Bilimsel yayınlara ve araştırmalara destek programlarımız etkin 
biçimde çalışıyor. Tüzüğümüze uygun olarak bize verilen görevlerden toplumu bilinçlendirme adına 
sosyal sorumluluk projesi olarak lenfoma tanıtım kampanyası gerçekleştirdik. Bunu yenilerinin 
izleyeceğini müjdelemek isterim. Ülkemizde alanımızda yaşanan sorunlara doğru tanılar koyup, olası 
çözüm yollarını konunun taraflarıyla paylaşmaktayız. Yan dal uzmanlık sınavının nasıl yapılması gerek-
tiği, hematoloji uzmanı sayımızın yetersizliği ve kök hücre naklinde yaşanan sorunlar son dönemde 
başarıyla kamuoyuna aktardığımız konular. 

Uluslararası alanda da THD’nin gücü giderek artmakta. EHA ile ilişkilerimiz tarihin en üst düzeyin-
de. Balkan ülkeleri ile de temaslarımız sıklaştı. Tüm kongrelerimiz EHA tarafından CME sisteminde 
kredilendirilmekte. Burada amaç EBMT, EHA, ISTH gibi önemli derneklerde daha çok Türk hema-
tologun bilimsel veya yönetsel aşamalarda görev alması. Hatta bu derneklerde bir meslektaşımızın 
başkan olduğunu görmek uzak olmayan arzumuz olmalı artık. Bu yolda da bazı araçlar kullandık. 
Örneğin mayıs ayında yaptığımız ve umulanın üstünde başarı sağladığımız 1.Lösemi Lenfoma 
Miyelom kongresi bu araçlardan biri. İkincisi 2009 da yapılacak olan bu kongre yavaş yavaş ulus-
lararası takvimlerde yerini alıyor. Benzer şekilde bu kongreyle dönüşümlü yapacağımız Ulusal Kemik 
İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresinde de bir tam gün yabancı konuşmacılara 
ayrılmış durumda. Bu toplantının ikinci hedefi de ülkemizde kemik iliği naklini desteklemek ve iler-
letmek.  Gene genç hematologlarımızı veya hematoloji araştırma görevlilerini karşılıksız bursla yurt 
dışına yolluyoruz. Bugüne dek 3 bursiyer yolladık ve devamı da gelecek. 

Son olarak 2 yıl boyunca birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum çalışma arkadaşlarım değerli YK 
üyeleri M. Nejat Akar, G. Hayri Özsan, Mustafa N. Yenerel, Mustafa Çetin, Savaş Kansoy ve en çok 
yorulanımız, genel sekreterimiz Mutlu Arat’a özverili çalışmaları için teşekkür ederim.

THD örnek gösterilen bilimsel sivil toplum örgütü. Bunu seçkin üye yapısı ve güçlü birliktelik ile 
sağladık. Giderek de kurumsal hal alıyoruz. Var olan eksikler el birliği ile tamamlanacak. Bu satırları 
yazabilmenin sorumluluğu ve onurunu derinden yaşadığımı ifade etmek isterim.  Nice kongreleri 
sağlıkla ve birlikte gerçekleştirebilmek dileğiyle saygılar sunarım.

 Türk Hematoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. Muhit Özcan



BÖLÜM I

 THD KURULLAR

  • Yönetim Kurulu
  • Denetleme Kurulu
  • Disiplin Kurulu
  • Bilimsel Alt Komiteler
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (2005-2007)

Başkan: Prof. Dr. Muhit Özcan
  Ankara Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD
  Tel: 312 5957377, Faks: 312 4909868
  e-posta: ozcan@medicine.ankara.edu.tr

II. Başkan:  Prof. Dr. M. Nejat Akar
  Ankara Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Moleküler Genetik BD 
  Tel: 312 362 30 30 / 6348, Faks: 312 320 14 33
  e-posta: akar@medicine.ankara.edu.tr

Genel Sekreter:  Doç. Dr. Mutlu Arat
  Ankara Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD 
  Tel: 312 595 73 77, Faks: 312 362 45 02 
  e-posta: sekgen@thd.org.tr

Araştırma Sekreteri:  Doç. Dr. G. Hayri Özsan
  Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD, İZMİR
  Tel:  232 412 37 24, Faks: 232 278 94 95
  e-posta: hayri.ozsan@deu.edu.tr

Sayman:  Doç. Dr. Mustafa N. Yenerel
  İstanbul Üniv. İst. Tıp Fak. Hematoloji BD
  Tel: 212 414 20 00/32435, Faks: 212 414 20 35
  e-posta: mnyenerel@gmail.com

Üye: Prof. Dr. Mustafa Çetin
  Erciyes Üniv. Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi 
  Tel: 352 437 93 48, Faks: 352 437 93 48
  e-posta: mcetin@erciyes.edu.tr

Üye: Prof. Dr. Savaş Kansoy
  Ege Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD
  Tel: 232 390 42 44 – 212 463 00 65, Faks: 232 388 99 00
  e-posta: skansoy@med.ege.edu.tr
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THD DENETLEME KURULU

ASİL

Prof. Dr. Uğur Özbek
Prof. Dr. Zafer Gülbaş
Prof. Dr. Teoman Soysal

YEDEK

Prof. Dr. Deniz Sargın 
Prof. Dr. Zafer Başlar
Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık

THD DİSİPLİN KURULU

ASİL

Prof. Dr. Yücel Tangün
Prof. Dr. Tevfik Akoğlu
Prof. Dr. Osman İlhan

YEDEK

Prof. Dr. Nahide Konuk
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THD BİLİMSEL ALT KOMİTELER (2006 – 2010)

Akut Lösemiler Alt Komitesi
Başkan:  Prof. Dr. Zafer Gülbaş
  Adres: Osman Gazi Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD ve Kan Bankası
  Tel: 222 229 14 11
  Faks: 222 229 14 11
  e-posta: zgulbas@ogu.edu.tr
 
1. Sekreter:  Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş
  Adres: Uludağ Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD
  Tel: 224  442 80 74 / 442 84 00-1087
  Faks: 224 442 80 74
  e-posta: fahir@uludag.edu.tr

2. Sekreter:  Doç. Dr. Tiraje Celkan
  Adres: İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD
  Tel: 212 414 30 00-21956
              Faks: 212 586 15 95
  e-posta: tirajecelkan@yahoo.com

Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Alt Komitesi
Başkan:  Prof. Dr. M. Akif Yeşilipek
  Adres: Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD
  Tel: 242 227 43 43 - 33485
  Faks: 242 227 43 43 - 33485
  e-posta: yesilipek@akdeniz.edu.tr

Sekreter:  Prof. Dr. Bülent Antmen
  Adres: Çukurova Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD
  Tel: 322 338 69 06
  Faks: 322 338 69 06
  e-posta: bantmen@mail.cu.edu.tr    

Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Alt Komitesi
Başkan:  Prof. Dr.  Rıdvan Ali
  Adres: Uludağ Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD
  Tel: 224 442 84 00 / 1087
  Faks: 224 442 80 60
  e-posta: ridvanali@uludag.edu.tr

Sekreter:  Yrd. Doç. Dr. Vildan Özkocaman
  Adres: Uludağ Üniv. Tıp Fak.  Hematoloji BD
  Tel: 224 442 84 00
  Faks: 224 442 80 60
  e-posta: vildanoguz@uludag.edu.tr    

2. Sekreter:  Doç. Dr. Alpay Azap
               Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak .Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ABD
  Tel: 312 310 33 33/2681
  Faks: 312 324 03 28
  e-posta: alpayazap@yahoo.com



10

Hemapatoloji Alt Komitesi
Başkan:  Prof. Dr. Işınsu Kuzu 
   Adres: Ankara  Üniv. Tıp Fak. Patoloji ABD 
   Tel: 312 310 30 10/324
   Faks: 312 310 63 70
   e-posta: isinsukuzu@yahoo.com

1. Sekreter:  Doç. Dr. Mükerrem Safalı
  Adres: GATA Ankara Patoloji ABD
  Tel: 312 304 59 78

2. Sekreter:  Doç. Dr. Özlem Canöz
  Adres: Kayseri Erciyes Üniv. Tıp Fak. Patoloji ABD
  Tel: 352 437 49 01/20205
  Faks: 352 437 52 88
  e-posta: ozlemorcan@yahoo.com    

Hemofili Alt Komitesi
Başkan:  Prof. Dr. Zafer Başlar
  Adres:  İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.  Hematoloji  BD    
  Tel: 212 414 30 00 / 22190
  Faks: 212 586 15 87 
  e-posta: zbaslar@istanbul.edu.tr

1. Sekreter:  Doç. Dr. Ayşegül Ünüvar
  Adres: İstanbul Üniv. Tıp Fak.  Pediatrik Hematoloji BD
  Tel: 212 414 20 00
  Faks: 212 631 13 12 
  e-posta: aunuvar@istanbul.edu.tr 
2. Sekreter:  Uz. Dr. M. Cem Ar
 Adres: İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hematoloji BD
 Tel: 212 414 30 00-21278
 Faks: 212 589 79 34
 e-posta: muhcar@superonlıne.com

Hemostaz-Tromboz Alt Komitesi
Başkan:  Prof. Dr. Cengiz Beyan
 Adres: GATA Ankara Hematoloji BD
 Tel: 312 304 41 01
 Faks: 312 304 41 00
 e-posta: cbeyan@yahoo.com
 
1. Sekreter:  Doç.Dr. A.Avni Atay 
 Adres: GATA Ankara Pediatrik  Hematoloji BD
 Tel: 312 304 43 65
 Faks: 312 304 43 81
 e-posta: avniatay@hotmail.com

2. Sekreter:  Uzm.Dr. Ahmet Ifran 
 Adres: GATA Ankara Hematoloji BD 
 Tel: 312 304 41 06
 Faks: 312 304 41 00
 e-posta: aifran@gata.edu.tr
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Kemik İliği Yetersizliği Alt Komitesi
Başkan:  Prof. Dr. Ayşen Timurağaoğlu
 Adres: Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD 
 Tel: 242 227 43 43 / 33421
 Faks: 242 227 44 90
 e-posta: aysentimuragaoglu@yahoo.com

1. Sekreter:  Dr. Ülker Koçak 
 Adres: Gazi Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD
 Tel: 312 214 10 00 / 6019
 Faks: 312 215 01 43
 e-posta: ulkerkocak@gazi.edu.tr

2. Sekreter:  Yrd. Doç. Dr. Özden Pişkin
 Adres: Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD 
 Tel: 232 412 37 30
 e-posta: ozden.piskin@deu.edu.tr

Kronik Lösemiler Alt Komitesi 
Başkan:  Prof. Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu
 Adres: Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD
 Tel: 312 305 15 43
 Faks: 312 310 14 21
 e-posta: haznedar@yahoo.com

1. Sekreter:  Doç. Dr. Sema Karakuş
 Adres:. Başkent Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD
 Tel: 312 212 04 34
 Faks: 312 212 75 72
 e-posta: semaka@baskent-ank.edu.tr
2. Sekreter:  Uzm. Dr. Oral Nevruz, 
 Adres: GATA Ankara,  Hematoloji BD
 Tel: 312 304 41 04
 Faks: 312 304 20 10
 e-posta : onevruz@hotmail.com   

Kök Hücre Nakli Alt Komitesi
Başkan:  Doç. Dr. Hakan Göker 
 Adres: Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD
 Tel: 312 305 15 43
 Faks: 312 305 16 14
 e-posta: hgoker1@hotmail.com

1. Sekreter:   Doç. Dr. Gülsan Sucak Türköz
 Adres: Gazi Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD
 Tel:  312 214 10 00 / 6317
 Faks: 312 214 11 37
 e-posta : aysucak@gazi.edu.tr

2. Sekreter:  Prof. Dr. Mehmet Ertem
  Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD
  Tel: 312 595 66 53
  Faks: 312 362 05 81
  e-posta: mertem2004@yahoo.com
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Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Alt Komitesi
Başkan:  Prof. Dr. Osman İlhan
 Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD    
 Tel: 312 595 73 46
 Faks: 
 e-posta: oilhan@superonline.com.tr

Sekreter:  Prof. Dr. Ali Uğur Ural 
 Adres: GATA Ankara Hematoloji BD
 Tel: 312 304 41 05
 Faks: 312 304 41 50
 e-posta: aural@gata.edu.tr

Laboratuar Standartları Alt Komitesi
Başkan:  Uzm. Dr.  Klara Dalva
 Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak. İbn-İ Sina Hast. Hematoloji Labr.     
 Tel: 312 310 33 33/2815/3137
 Faks: 312 309 58 69
 e-posta: dalva@medicine.ankara.edu.tr

Sekreter:  Uzm. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel 
               Adres: Centro Lab. Gürsel Mah. Kağıthane Cad. No: 14/3 
 Tel: 212 3206400
 Faks: 212 3206417
 e-posta: gydemirel@yahoo.com

Lenfoma Alt Komitesi 
Başkan:  Prof. Dr. Bülent Ündar
 Adres: Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD 
 Tel: 232 412 37 22
 Faks: 
 e-posta: bulent.undar@deu.edu.tr

1. Sekreter:  Doç. Dr. Mehmet Ali Özcan
             Adres: Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD
   Tel: 232 412 37 35
   Faks: 232 278 94 95
   e-posta: mehmet.ozcan@deu.edu.tr 

2. Sekreter:  Doç. Dr. Nurdan Taçyıldız
 Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Okoloji BD
 Tel: 312 362 30 30 /6439
 Faks: 312 362 05 81
 e-posta: nurdan@ato.org.tr

Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi 
Başkan:  Doç. Dr. Güray Saydam
 Adres: Ege Üniv.  Tıp Fak. Hematoloji  BD
 Tel: 232 390 35 30
 Faks: 232 374 73 21
 e-posta: gsaydam@med.ege.edu.tr
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1. Sekreter:  Yrd. Doç. Dr. Beyhan Durak
 Adres: Osman Gazi Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Genetik BD
 Tel: 90 222 239 37 71 
 Faks: 90 222 239 29 86
 e-posta : bdurak@ogu.edu.tr

2. Sekreter:  Yrd. Doç. Dr. Buket Kosova
 Adres: Ege Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ABD 
 Tel: 232 390 34 60
 Faks: 232 342 21 42 
 e-posta: kosova@med.ege.edu.tr

Multiple Miyelom Alt Komitesi 
Başkan:  Prof. Dr. Levent Ündar
 Adres:100. Yıl Bulvarı,Uğur Apt.63/5 Antalya
 Tel: 242 248 87 22
 Faks: 242 248 87 32
 e-posta: leventundar@ttnet.net.tr

Sekreter:  Doç. Dr. Mustafa Çetiner
           Adres: Marmara Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD
 Tel: 216 326 54 15/ 216 327 10 10-163
 Faks: 216 326 62 40
 e-posta: cetiner.m@superonline.com / mcetiner@marmara.edu.tr

Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Alt Komitesi
Başkan:  Prof. Dr. Osman İ. Özcebe
 Adres:  Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD      
 Tel: 312 305 15 43
 Faks: 312 305 16 14
 e-posta: oiozcebe@hacettepe.edu.tr

1. Sekreter:  Yrd. Doç. Dr. Fevzi Altuntaş
 Adres:   Erciyes Üniv.Tıp Fak.Dedeman Hast. Hem. BD Kit Merkezi
 Tel: 352 437 49 37- 27034
 Faks: 352 437 93 48
 e-posta: faltuntas@hotmail.com

2. Sekreter:  Doç. Dr. İdil Yeniçesu 
 Adres: Gazi Üniv. Tıp Fak. Kan Merkezi         
 Tel: 312 202 50 09
 Faks: 312 215 77 35
 e-posta: iyenicesu@hotmail.com, iyenicesu@gazi.edu.tr
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THD YÖNETİM KURULU EKİM 2005-EYLÜL 2007 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI

02 Ekim 2005 tarihinde düzenlenen 31. Ulusal Hematoloji Kongresinin hemen ardından Grand 
Cevahir Kongre Merkezi’nde seçimli THD Genel Kurulu yapılmıştır. Seçim sonuçlarına göre Başkan: 
Prof. Dr. Muhit Özcan, II. Başkan: Prof. Dr. M. Nejat Akar, Genel Sekreter: Doç. Dr. Mutlu Arat, 
Araştırma Sekreteri: Doç. Dr. G. Hayri Özsan, Sayman: Doç. Dr. Mustafa N. Yenerel, Üyeler: Doç. Dr. 
Mustafa Çetin ve Prof. Dr. Savaş Kansoy olmuştur. 

THD Yönetim Kurulu 2 yılda 17 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda toplam 223 gündem 
maddesi hakkında kararlar almıştır. 2006 yılı içerisinde derneğe gelen evrak sayısı 352, dernekten 
giden evrak sayısı 653 olarak kaydedilmiştir. 2007 yılı boyunca, Eylül ayı sonu itibariyle kayda geçen 
evrak sayısı gelen evrak için 536, giden evrak için 377 dir. 

Bu dönemde yapılan önemli faaliyetlerin özeti aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır.

1- 2006–2007 DÖNEMİ KURS VE KONGRELER

Dernek tüzüğümüzün Madde 2 a; “Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin 
karşılanabilmesi için her türlü yardımda (araç, gereç, sarf malzemeleri), bulunur. Ulusal ya da ulusla-
rarası bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, vs.) düzenler ve yayınlar yapar.” ilkesi 
doğrultusunda iki yılda ikisi Ulusal, biri uluslararası diğeri de uluslar arası katılımlı olmak üzere toplam 
4 kongre ve 9 kurs düzenlendi.

Altısı 2006, üçü 2007 yılında gerçekleştirilmiş olan bu Bilimsel Alt Komite (BAK) Kurslarında THD, 
özellikle ilgili alanlardaki dal ve yan dal araştırma görevlisi, uzman ve bu alandaki laboratuvar çalışan-
larının katılımını hedefledi. Kurslar, 50–70 arası sınırlı sayıda katılımcı ile tartışma ortamı yaratılması 
için yapılandırılmış olup, yine sınırlı sayıda THD üyesi genç araştırma görevlilerine THD olanakları 
ölçüsünde burs olanağı sağlandı. Çoğunlukla sınırlı sponsor desteğinde ve THD mali olanaklarıyla 
gerçekleştirilen bu kursların pahalı ve turistik yerler dışında düzenlenmesine önem verildi. Eğitim ve 
bilim alanındaki güncel gelişmeleri ortak bir platformda tartışmak ve bilgileri yenilemek amaçlandığı 
için üniversite yerleşkelerinde düzenlendi. Ders atmosferinde, katılımcı ve gençlerin uzmanlara 
soru yöneltmesini ve özgüveni arttıran biçimde gerçekleştirilmesi ve tartışma ortamı yaratılması 
hedeflendi. Kurs ve kongre metinleri her zaman THD sanal sayfasında tam metin ulaşılabilir şekilde 
“eğitsel kaynaklar” başlığı altında yer aldı. Bildiriler Turkish Journal of Hematology (TJH) Suppl. olarak 
yayınlandı ve THD/TJH sanal sayfasından tam metin olarak ulaşılabildi.

Kurslarımızın büyük çoğunluğu ve kongreler EHA (ECAH, CME) ve TTB kredilendirme progra-
mında yer aldılar.

1.1 KURSLAR

1.1.1 Akut Lösemi Bilimsel AK Kursu: Akut Lösemi Uzlaşı Çalıştayı
Tarih: 8-9 Nisan 2006, Yer: Aydın

Akut Lösemi BAK Kursu, 8-9 Nisan 2006 tarihleri arasında Aydın’da 83 kişinin katılımıyla  ger-
çekleştirildi. Kursun yoğun bilimsel programı içinde akut lösemi tanı ve tedavisi tartışılırken ayrıca 
ülkemizde oluşturulması düşünülen veri tabanı uygulamaları ve akut lösemi rehberi için de eğitim 
ve tartışma ortamı oluşturuldu. THD, bilimsel alt komite kurs formatında tartışma sürelerini artırarak 
genç akademisyenlerin konusunda uzman hekimler ile tartışma ve değerlendirme fırsatını ilk kez bu 
kurs ile ön plana çıkardı. Kurs hem Türk Tabipler Birliği (9 kredi) hem de Avrupa Hematoloji Birliği 
(12.75 CME) tarafından kredilendirildi. Bu çalışmada THD 17 kursiyere burs desteği verdi.

1.1.2 Kök Hücre Bilimsel AK Kursu, Tarih: 29-30 Nisan 2006, Yer: Kayseri

Türk Hematoloji Derneği tarafından, 29-30 Nisan 2006 tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen, 
Kök Hücre Bilimsel Alt Komite Kursu Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 

Kursun açılışına Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhan Düşünsel de katıldı. 
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Prof. Düşünsel, THD Başkanı Prof. Özcan’a kurs için verdikleri desteğin yanı sıra, Gevher Nesibe 
Darüşşifası’nın kuruluşunun ve Türk Tıp Eğitiminin 800. yılı anısına plaket takdim etti. Kök Hücre 
konusunda uzman 19 konuşmacı ve oturum başkanının yer aldığı kursta, kök hücre temel biyolojisi 
uygulamalarına ve etik yönüne kadar birçok açıdan tartışma ortamı oluştu. Doksan bir kişinin katıldığı 
kurs, hem Türk Tabipler Birliği (6.5 kredi) hem de Avrupa Hematoloji Birliği (9.75 CME) tarafından 
kredilendirildi. Bu çalışmada THD 19 kursiyere burs desteği verdi.

1.1.3  Klinisyen Patolog Ortak Lenfoma Bilimsel AK Kursu: Ekstranodal Lenfomalar, 
Tarih: 13-14 Mayıs 2006, Yer: Ankara

Türk Hematoloji Derneği tarafından, 13-14 Mayıs 2006 tarihleri arasında Ankara’da Ankara ÜTF 
Morfoloji Binası’nda düzenlenen, Klinisyen Patolog Ortak Lenfoma Bilimsel Alt Komite Kursu 115 
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Hematolog ve patologların ortak platformda buluştuğu, bilgi aktarımının ve paylaşımının yoğun 
olduğu bu kursta 16 konuşmacı ve oturum başkanı görev aldı. Lenfoma tanı ve tedavisinin yanında 
interaktif olgu sunumlarının da yer aldığı kursta Hollanda Leiden Üniversitesi’nden katılan Rein 
Williemze, kurs sonrasında gerek program, gerekse ortamdan çok etkilendiğini belirtti. Kurs hem Türk 
Tabipler Birliği (8.5 kredi) hem de Avrupa Hematoloji Birliği (15.50 CME) tarafından kredilendirildi. 
Derneğimiz 21 kursiyere burs desteği sağladı.

1.1.4 Multipl Miyelom Bilimsel AK Kursu-Multipl Miyelom Günleri-IV, 
Tarih: 24-25 Haziran 2006, Yer: İzmir

Türk Hematoloji Derneği tarafından 24-25 Haziran 2006 tarihlerinde İzmir’de Ege ÜTF Amfisinde 
düzenlenen ve Gareth Morgan ve Jesus San Miguel’in miyelom konusundaki son gelişmeleri 
katılımcılar ile paylaştıkları “Miyelom Günleri IV” renkli ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Hastaların 
sorularına ayrılmış olan ikinci güne lgi yoğundu ve 119 hasta katıldı. Hastaların sorularını yanıtlayan 
Gareth Morgan ve Jesus San Miguel sorulan son derece bilinçli sorular karşısında mutluluklarını dile 
getirdiler. Programın diğer bölümünde de ülkemizin önde gelen hematologları hastaların sorularını 
yanıtladı. “Miyelom Günleri IV” de 10 katılımcıya burs desteği sağlandı.

1.1.5 Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel AK Kursu: Klinik Hematoloji için 
Pratik Genetik Yaklaşım, Tarih: 11 Kasım 2006, Yer: Antalya

11 Kasım 2006 tarihinde Antalya’da 32. Ulusal Hematoloji Kongresi kapsamında Moleküler 
Hematoloji ve Sitogenetik BAK “Klinik Hematoloji için Pratik Genetik Yaklaşım” kursu düzenledi. On 
dört konuşmacının yer aldığı tek günlük kursta temel genetik, sitogenetik, metodoloji, hematolojik 
malignitelerde genetik uygulamaların yeri ve güncel tedaviler anlatıldı ve tartışıldı. İkisi çalıştay oturu-
mu olmak üzere dört oturumdan oluşan kursta 17 katılımcı yer aldı. 

Bu çalışmada THD 11 kursiyere burs desteği verdi. Kurs hem Türk Tabipler Birliği, hem de Avrupa 
Hematoloji Birliği tarafından kredilendirildi.

1.1.6 Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Bilimsel AK Kursu:Hematoloji 
Pratiğinde Uygulamalı Kateterizasyon Kursu, Tarih: 22-23 Aralık 2006, Yer: Adana

22-23 Aralık 2006 tarihinde Adana’da “Hematoloji Pratiğinde Uygulamalı Kateterizasyon Kursu” 
düzenlenmiştir. Başkent Üniversitesi Hastanesi salonlarının kullanıldığı kursa 89 kişi katıldı. Birinci 
gün teorik ikinci gün pratik konular işlendi. Kurs sunumları ve Başkent ÜTF Radyoloji ABD tarafından 
hazırlanan eğitim CD’leri katılımcılara dağıtıldı.  THD 10 kursiyere burs desteği verdi. Kurs, hem Türk 
Tabipler Birliği (10.5 kredi) hem de Avrupa Hematoloji Birliği (10 CME) tarafından kredilendirildi.

1.1.7 Temel Hemostaz Tromboz Kursu, Tarih: 8-9 Eylül 2007, Yer: Bolu

Hemostaz Tromboz Bilimsel AK ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen  “Temel 
Hemostaz Tromboz” kursuna 67 kişi katıldı. Hemostaz hakkında genel ve güncel bilgiler, tanısal 
yaklaşım ve tedavi ilkeleri anlatıldığı kurs teoriğe yönelik olarak temel eğitim amacıyla düzenlendi. 
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Tüm katılımcılara derneğimiz tarafından tam ulaşım ve katılım bursu olanağı sağlandı. Kurs, hem Türk 
Tabipler Birliği (10 kredi) hem de Avrupa Hematoloji Birliği (10.25 CME) tarafından kredilendirildi.

1.1.8 BIOMED 2 / EuroClonality Workshop: Clonality Assessment in Pathology, 
Tarih:14 Eylül 2007, Yer: İstanbul

Türk Hematoloji Derneği, Hematopatoloji ve Moleküler Hematoloji & Sitogenetik BAK ortak akti-
vitesi olarak düzenlenen “BIOMED 2 / EuroClonality Workshop: Clonality Assessment in Pathology” 
kursu, 14 Eylül 2007 tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, ISTEM Toplantı salonunda 
54 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Hollanda’dan katılan 3 bilim adamı örnek olgular ışığında 
katımcılar ile birlikte hangi patoloji olgularında T/B klonalite değerlendirmesinin gerekli olabildiğini ve 
yararlarını aktardılar. 

YAPILACAK OLAN KURS
Hematolojide İnfeksiyon ve Destek Tedaviler BAK Kursu, Tarih: 16-18 Kasım 2007, Yer: Erzurum

Türk Hematoloji Derneği, Hematolojide Infeksiyonlar ve Destek Tedaviler Bilimsel AK ile iki gün 
sürecek bu bilimsel çalışmayı da organize etti. Kasım ayında gerçekleştirelecek bu kursta infeksiyon 
ve destek tedavilerin temel ilkeleri, korunma yöntemleri, febril nötropeni, transfüzyon ve demir şela-
törleri konularında temel yaklaşımların özetlenmesi ve güncellenmesi planlandı. Ayrıntılı programa 
sanal sayfamızdan ulaşılabilir.

1.2 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI  KONGRELER

THD YK düzenlediği kongrelerde temel prensipler doğrultusunda hareket etti ve kongre temel 
akışında süregelen 2002 sonrası kurumsal geleneği devam ettirdi. Bu temel prensiplerde birincil 
öncelik kongre yeri ve zamanının belirlenmesiydi. Olabildiğine yeni, çağdaş kongre turizmi merkezli 
düzenlenmiş, ulaşım kolaylığı olan, sezon turisti yoğunluğunun yaşanmadığı merkez ve dönemler 
yeğlendi. Kongre akışında 1. basamak kursu, takiben mezuniyet sonrası eğitim kursu ve son 2 gün 
bilimsel program yer ayrıldı. Bilimsel programda paneller (eğitim, hukuk ve endüstri panelleri artık 
vazgeçilmezimiz), sözlü ve poster bildirileri, BAK idari toplantıları ve uydu sempozyumlar gerçekleşti-
rildi. Bilimsel ve güncel içerik ön planda tutuldu, “Bilim Dili Türkçe” sloganımız vurgulandı. Yurtdışında 
yaşayan Türk bilim insanları toplantılarımızın lokomotifleriydi. Çalıştıkları merkezler ile THD ve Türkiye 
arasında bir işbirliği zemini kurulması hedefimizde bizlere destek oldular. Tüm kongrelerimiz TTB ve 
EHA (CME) kredisi almaya hak kazandı. Tüm kongre dökümanlarına kongre sonrası sanal sayfa-
mızdaki eğitsel kaynaklardan ve bildiri özetlerine de TJH web sayfasından tam metin basılabilir ve 
taşınabilir düzende (*.pdf) ulaşılabilme olanağı sağlandı. Genç katılımcı ödülleri, başvuru kurallarını 
sağlayan ve belli bir hakem ortalama puanını tutturabilen tüm birinci isim kongreye bizzat katılan genç 
arkadaşlarımıza düzenli olarak dağıtıldı. Ödül jürilerimiz her sene YK’dan bir üyemizin sekreteryası ile 
yüzlerce aday arasından THD bildiri ödülleri ve Endüstri ödüllerinin dağıtımı için büyük çaba sarfetti. 
Kongre web sayfamızdan güncel program, sosyal program ayrıntılarına ulaşılabildi ve bildiri özeti 
gönderim ve yönetimi çevrim içi gerçekleştirildi. Yine kongrelerimizde THD başkanı ve sekreteri ile 
basın toplantıları düzenlendi. Toplantılarda onları aşan basın görevlisi ile THD görüşleri, gelişmeler ve 
sorunlar tartışıldı. Basın bildiri ile toplumsal yansıması olan güncel hematolojik bilimsel gelişmeler ve 
ülkemiz sorunları aktarılmış oldu. Kongrelerimizi destekleyen sponsor firmalar ile endüstriyel işbirliği 
zemini oluşturulması hedefi ile düzenli olarak her kongre kapsamında toplantı düzenlendi, THD yak-
laşımı aktarıldı ve toplantılar hakkında geri bildirimler alındı. 

1.2.1  32. Ulusal Hematoloji Kongresi ve 1. Balkan Hematoloji Günleri, 
Tarih: 08-12 Kasım 2006 Yer: Antalya

Antalya, Lara Kervansaray Otel’de gerçekleşen 32. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde, 121 konuş-
macı ve oturum başkanı ile 645 katılımcı yer aldı. Kongre kapsamında, 17 “Bilimsel Alt Komite 
(BAK)” Toplantısı, 9 panel, 7 uydu sempozyumu, 5. İlk Basamak Kursu (9 konuşma) ve 9. Mezuniyet 
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Sonrası Eğitim Kursu (15 konuşma) gerçekleştirildi. Bu arada 15’i sözlü sunu olmak üzere 270 poster 
ve 90 bildiriden oluşan toplam 360 bildiri katılımcıların bilgisine sunuldu.

 “1. Balkan Hematoloji Günleri” adı altında, “İlk Balkan Hematoloji Derneği Kongresi” de derneği-
miz tarafından düzenlendi. Altı oturumun yapıldığı Balkan Kongresi’ne, 84 poster bildiri ile 8’i Balkan 
ülkelerinden gelen, 2’si yurt dışında yaşayan toplam 16 konuşmacı katıldı.

Kongremizde, Moleküler Hematoloji BAK tarafından düzenlenen “Moleküler Hematoloji Kursu”nun 
yanı sıra, Onkoloji Hemşireleri Derneği’yle ortak planlanan TITAN eğitim programı olan  “Hemşirelik 
Oturumları” da yer aldı.

İlaç endüstrisi ve hekim ilişkisi konusunda yönetim kurulu üyelerimizden Hayri Özsan ve Mustafa 
Çetin’in hazırladıkları bilgiler 24.12.2005 tarihli yönetim kurulunda değerlendirildi ve 32. Ulusal hema-
toloji kongresinde bu konuda da bir panel düzenlendi

Ayrıca Kongremizde, “Hematoloji Eğitimi”  ile ilgili öncesinde üyelerimizden Hamdi Akan, Gülsüm 
Özet ve Mutlu Arat’tan  oluşan ekibin hazırladığı ön rapor yönetim kurulunda değerlendirildi ve alınan 
karar sonrasında Ulusal Hematoloji Kongresinde konu ile ilgili bir panel düzenlendi.

Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı, “Güvenli Kan Temini” projeleri kapsamında ve ülkemiz-
deki kan hizmetlerinin kurucusu olarak 32. Ulusal Hematoloji Kongresinde faaliyetlerini tanıtmak ve 
“Dünya sağlık Örgütü’nün yayını olan “Kanın Klinik Kullanımı” kitabının dağıtılması için stant talebinde 
bulundu. Kendilerinin bu talebi olumlu değerlendirilerek kongrede kendilerine stant olanağı sağlandı.

 Dört gün süren kongrede, Bilimsel Alt Komite (BAK) başkanlık seçimleri yapıldı. Bunun yanı sıra,  
her yıl olduğu gibi bu kongremizde de başarılı bilimsel çalışmaların ön plana çıkmasının amaçlan-
dığı, “THD Bildiri Ödülleri”, “Genç Katılımcı Ödülleri” ve “Endüstri Ödülleri” de kongre kapsamında 
sahiplerini buldu. 

THD 32. UHK Bildiri Ödülleri

THD Bildiri ödüllerini kazanlar (2000 YTL/ Ödül) ve çalışmaları aşağıda yer almaktadır:

Klinik Hematoloji Dalında;
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Kaan Kavaklı ve arkadaşları, “Hedef Eklem ve Kronik 

Sinovit Gelişen Hemofili Hastalarında Episodik Tedavi ve Sekonder Profilaksiyle Elde Edilen 
Sonuçlar: Ege Hemofili Konseyi Deneyimi” 

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ndan Günhan Gürman 
ve arkadaşları “Kronik Miyelositer Lösemide Allojeneik Hematopoietik Hücre 
Transplantasyonunda Hazırlık Rejimi Dozu Fark Eder mi? İndirgenmiş’e Karşın Standart” 

 Klinik Laboratuar Dalında;
• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan 

Günay Balta ve arkadaşları, “Türk Fankoni Anemi Hastalarının Moleküler Genetik Analizinde 
Kapsamlı Bir Araştırma: Grup A Geni Mutasyon ve Polimorfizmlerinin Karakterizasyonu” 

• Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı’ndan Ayşen Timurağaoğlu ve 
arkadaşları, “Değişik BCR-ABL Transcriptlerinin İmatinib Mesylate Tedavisine Etkisi” 

Deneysel Hematoloji Dalında;
• İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nden Aris Çakiris ve 

arkadaşları, “BCR-ABL Füzyon Geninin Lentivektör Aracılıklı SiRNA İnterferans Yöntemi ile 
Baskılanması” 

• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ndan Kezban Pınar Özen ve 
arkadaşları, “Hiperisin HL-60 Akut Myeloblastik Hücre Dizisinde H-Tert üzerinden Apoptotik 
Etki Göstermektedir” 
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 THD, 32. UHK Genç Katılımcı Ödülleri 

Genç Katılımcı Ödülleri’ni 19 ikşi kazandı (1000 YTL/kişi): 

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Yusuf Baran, 
• Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nden F. Duygu Özel Demiralp, 
• Istanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Anabilim Dalı’ndan Müge Sayitoğlu, 
• Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’ndan Çığır Biray Avcı, 
• İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ndan  Veysel Sabri Hançer, 
• İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nden Özden Hatırnaz, 
• Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Aferez Ünitesi’nden  İsmail Koçyiğit, 
• Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Yasemin Koç, 
• İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nden Yücel Erbilgin, 
• İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nden Aris Çakiris, 
• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Denizay Günal Yürürer, 

• Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ndan İnci Alacacıoğlu, 
• İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nden Ender Coşkunpınar, 
• Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve Aferez Ünitesi’nden Leylagül Kaynar, 
• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Yasemin Karacan, 
• Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bölümü’nden Selin Aytaç, 
• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ndan Ebru Koca, 
• Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ndan Feyzi Bostan, 

• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı’ndan Betül Tavil.

THD, 32. UHK Endüstri Ödülleri 

• Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ndan Burhan Turgut ve 
arkadaşları,“Kronik Lenfositer Lösemi Hücrelerinin Sitogenetik ve Biyolojik Özellikleri İle 
İn Vitro Spontan ve Fludarabine Bağlı Apoptozisleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” adlı 
çalışmalarıyla “Schering Lenfoproliferatif Hastalıklar” dalında birincilik (3000 YTL),

• Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı’ndan Esra Terzi Demirsoy ve arkadaşları 
“Kronik Lenfositik Lösemide Serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Düzeyinin Prognoz 
Değeri” başlıklı çalışmalarıyla “Schering Lenfoproliferatif Hastalıklar” (2000YTL) dalında 
ikincilik,

• Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji Bilim Dalı’ndan Ali Uğur Ural ve arkadaşları 
da “Kronik Lenfositik Lösemi ve Kronik Myelositer Lösemi Vakalarında Çoklu İlaç Direnç 
1, Akciğer Direnç Protein ve Meme Kanseri Direnç Protein Genlerinin Tanımlanması” 
çalışmalarıyla “Schering Lenfoproliferatif Hastalıklar” (1000 YTL) dalında üçüncülük 
ödülünü kazandılar.

• Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden Yusuf Baran ve arkadaşları, “Glukoz 
Seramid Sentaz Geninin PDMP ile Bloke Edilmesi ile Dirençli Kronik Myeloid Lösemi 
Hücrelerinin İmatinibe Duyarlılığın Artırılması” başlıklı çalışmalarıyla, “Novartis Kronik 
Myeloid Lösemi” (5000 YTL) ödülünü kazandı.

• Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’ndan Gülşah Kaygusuz ve 
arkadaşları, “Fosforile Retinoblastoma (PRB) Proteini, Siklinler Bağımlı Kinaz İnhibitörlerinin 
Ekspresyonunun Yeni Tanı Plazma Hücreli Myelomalarda Tedavi ve Yaşam Süresi ile İlişkisi” 
başlıklı çalışmalarıyla “Erkim Multipl Myelom” (2500 YTL) ödülünü kazandı.

• Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Murat Özbalak ve arkadaşları, “Yeni Tanı Almış Diffüz 
Büyük B Hücreli Lenfomada İmmünhistokimya Aracılığıyla Değerlendirilen Doku Microarray 
Yöntemi ile Germinal Merkez ve Non-Germinal Merkez Tiplerinin R-CHOP Kemoterapisine 
Yanıtları” başlıklı çalışmalarıyla “Roche Non-Hodgkin Lenfoma” (2000 YTL) ödülünü 
kazandı. 
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1.2.2 4. Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi,
Tarih: 14 Mart 2007 Yer: Bursa – Türkiye

THD son olarak bu kongrenin üçüncüsünü 1999’da Mersin’de düzenlemişti. Son yıllarda gözlenen 
hematoloji dışı uzmanlık dernekleri ve kuruluşların düzenledikleri kök hücre kongresi enflasyonu kar-
şısında Türk Hematoloji Derneği YK öncülük etmiş olduğu bu kongre serisine düzenli olarak devam 
etme kararı aldı. Ülkemizde bu konuda yetkin ve deneyimli bilim insanlarının bulunduğu yegane 
uzmanlık derneği çatısının THD olduğunun vurgulanması ve deneyimlerin paylaşılması hedeflendi. 
1-4 Mart 2007 tarihleri arasında Bursa, Uludağ Karinna otel ve kongre merkezinde düzenlenen kong-
rede 200’ü aşkın katılımcı ağırlandı. Altmış beş konuşmacı ve oturum başkanının yer aldığı kongreye 
yurt dışından da konusunda uzman 18 bilim adamı katıldı. Kongrede 72 poster bildirisi sunuldu.

THD, bu kongrede de yurtdışındaki Türk bilim adamlarına ulaşmaya devam etti. Kongreye ülkemizi 
yurt dışında başarıyla temsil eden altı Türk bilim adamı katıldı (Ahmet Elmaağaçlı, Selim Çorbacıoğlu, 
Hüseyin İnce, Deniz Kırık, Tayfun Güngör, Matt Kalaycio) ve uzmanlık alanlarına göre yurt dışındaki 
gelişmeleri özetlediler. 

Kongre, Avrupa Hematoloji Birliği (EHA) tarafından 23.75 CME kredisi ve Türk Tabipler Birliği 
tarafından 22 kredi aldı. Katılımcı ve konuşmacılardan çok cesaretlendirici ve gurur verici geri bil-
dirimler aldık;

“Kongreden ve Bursa’yı ziyaret etmekten çok zevk aldım. Kongre mükemmeldi ve yaptığınız işten 
gurur duymalısınız. Gelebilme şansım olduğu için çok mutluyum.”  Daniel Weisdorf-Minnesota 
Üniversite Hastanesi Erişkin Kan ve Kemik İliği Transplantasyon Bölümü Direktörü, ABD 

 “Gerçekten çok etkilendim ve bence kongre çok başarılıydı. Gelecekte de bağlantımızın devam 
edeceğine inanıyorum” Matt Kalaycio- Cleveland Kliniği Lösemi Bölümü Direktörü, ABD

“Sizlerle vakit geçirmek çok güzeldi. Bu başarılı kongrenin uzun bir dostluğun başlangıcı olduğuna 
inanıyorum” Hüseyin İnce- Rostock Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, Almanya

“Bu güzel kongreye davetiniz için teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.” Andrea 
Bacigalupo San Marino Hospital,  Cenova, İtalya

1.2.3 I. Uluslararası Lenfoma- Lösemi- Miyelom Kongresi, 
Tarih:24-27 Mayıs 2007 Yer: Fethiye – Türkiye 

THD YK ISH 2005 kongresinde elde edilen başarı sonrası uluslar arası arenada kabul görebilecek 
bir kongreler serisi yaratma kararlılığı ile I. Uluslararası Lenfoma- Lösemi- Miyelom Kongresini, 
24–27 Mayıs 2007 tarihleri arasında Fethiye, Lykia World Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Hem 
kongrecilik geleneğinin hem de THD bilimsel birikiminin bu yaklaşıma hazır olduğu anlaşıldı. Bu 
kongrede akut ve kronik lösemiler, lenfomalar, multipl miyelom, miyelodisplastik sendromlar ve diğer 
kronik miyeloproliferatif hastalıklar gibi habis hematolojik hastalıklar konularında uzman ve yetkin 
ulusal ve uluslar arası bilim insanlarında güncel bilgiler ışığında tartışıldı. 

Kongreye 31’i yurtdışından ve 10’u yurtiçinden olmak üzere konusunda uzman toplam 41 davetli 
konuşmacı destek verdi. 200’den fazla hekim ile ilaç endüstrisine ait 50’yi aşkın temsilci de kongreye 
katıldı. Kongrede ayrıca, 94 poster bildirisi ile birlikte interaktif olgu sunumları ve THD’nin alt komite 
toplantıları da gerçekleştirildi Kongre hem Türk Tabipler Birliği (16,5 kredi) hem de Avrupa Hematoloji 
Birliği (17 CME) tarafından kredilendirildi. 

Kongrede ayrıca Avrupa Hematoloji Birliği (EHA) üyelerine burs olanağı sağlandı ve bu gelişme 
EHA tarafından üyelerine duyuruldu. Bu kapsamda burs başvuru koşullarını sağlayan ve kongreye 
Macaristan’dan katılan “Lajos Floro” isimli bir genç uzmana kongreye katılım bursu verildi.

Bu kongre ile yurt içi ve yurt dışı katılımla, ülkemizde de güçlü bir bilimsel programa sahip bir 
kongre düzenlenebileceği kanıtlandı. Katılımcılardan gelen olumlu geri bildirimler, bu toplantının ileride 
de düzenlenmesi için THD’yi cesaretlendirdi ve 2009’da 2. LLM kongresinin düzenlenmesine karar 
verildi.
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THD’nin yeni hedefi 2009’da İstanbul’da uluslar arası katılımcı oranı daha yüksek, en az 400-500 
katılımcının ve uluslar arası firma ve kuruluşların (yurtdışı temsilcilikleri) destek vereceği bir kongre 
düzenlemek. Bu kongrenin standart kabul gören uluslar arası medikal kongreler takvimine girmesi 
de en büyük dileğimiz.

2- ÖDÜL VE DESTEKLER

2.1 ARAŞTIRMA PROJELERİ

2004 yılında yönergesi hazırlanan ve yürürlüğe giren “Türk Hematoloji Derneği Araştırma Projeleri 
Destekleme Yönergesi” kapsamında 2006 yılında 1. Dönemde 11, 2. Dönemde 12, 2007 yılında 11 
olmak üzere 2006-2007 yıllarında toplam 34 üyemiz bu destekten yararlanmak üzere başvuruda 
bulundu. 

Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2006 yılı projeleri için 200.000 YTL ayıran 
THD Yönetim Kurulu, bu kaynak için yapılan başvuruları 1 Ocak - 31 Ocak 2006 tarihleri arasında 
değerlendirdi. Gelen 11 proje başvuru konularında uzman hakemlerce değerlendirildi ve yönergeye 
uygun olan 7 projenin desteklenmesine karar verildi. THD İhale Kurulunun dernek binamızda yaptığı 
görüşmeler sonrası ilgili davetli firmalarla sözleşme imzalandı ve üyelerimize 150.000 YTL proje 
desteği verildi.  

Bu sürecin ardından2006’da belirlenen bütçenin yeni projelerin desteklenmesine olanak sağlaması 
nedeniyle, Yönetim Kurulu ikinci kez başvuru alarak gelecek yeni projeleri destekleme kararı verdi. 
On iki üyemiz proje başvurusunda bulundu ve 8 başvuru kabul edildi. Bu projeler için yapılan ihale 
sonrası toplam 125.000 YTL ödeme yapıldı.

2006 yılı projelerinin ürün alımının tamamlanması ve projelerin çalışmaya başlamasının hemen 
ardından yönetim kurulu 2007 yılı için proje başvuru tarihini ve ayırdığı bütçesini duyurdu. On üyemiz 
bu destekten faydalanmak üzere başvuru yaptı ve yönerge ışığında gerekli değerlendirmeler yapıldı. 
Toplam 210.000 YTL destek verilmek üzere 10 başvuru kabul edildi. 

Ayrıca dernek yönetim kurulunun 23.12.2006 tarihli toplantısında aldığı kararla araştırma proje 
başvurularını değerlendiren hakemlere de değerlendirdikleri her proje başına 100 YTL ödeme yapıl-
masına karar verildi. 2006 Döneminde başvuru yapan üyelerimizin projelerini değerlendirmesinde 
emek veren 19 hakeme 2.400 YTL ödeme yapıldı.

Desteklenen projelerin ürün alımlarını da bizzat kendisi gerçekleştiren THD bu amaçla her bir kalem 
malzeme için en az üç firmadan teklif almakta ve görüşmeler sonrası en uygun teklifi veren firmadan 
ürünleri temin ederek araştırmacılara yönlendirmektedir.

Araştırma Projeleri Destekleme Yönergesi kapsamında yürürlüğe girdiği yıldan bu yana destekle-
nen projeler aşağıda belirtilmiştir.

2004

6 proje başvurusu yapıldı. 1 proje geri çekildi 5 proje kabul edildi.Toplam 100.250 YTL destek 
verildi
• Prj No: 04/A-Dr. Lebriz Yüksel Soycan - 
 Türk BFM Grubu Ulusal (TR-ALL BFM 2000) ve uluslararası çok merkezli (ALL IC-BFM 

2002)çalışmalarındaki verilerin elektronik ortamda toplanması ve değerlendirilmesi
• Prj No: 04/B-Dr. Ayşen Timurağaoğlu – Akdeniz Üniv. Tıp Fak.
 Multiple Miyelomada Heterozigozite kaybı ve Mikrosatellit instabilite 
• Prj No: 04/C-Dr. Işınsu Kuzu – Ankara Üniv. Tıp Fak.
 Türkiye’de lenfoma tanı standardizasyonu ve dağılımını sağlama amaçlı, çok merkezli, 

ileriye dönük klinikopatolojik çalışma 
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• Prj No: 04/F-Dr. Ender Soydan  - Ankara Üniv. Tıp Fak.
 Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre nakli sonrası Aseptik Femurbaşı Nekrozu gelişen 

hastalarda vitamin D Reseptor Gen Polimorfizmi 
• Prj No: 04/E-Dr. Selin Aytaç Elmas – Hacettepe Üniv. Tıp Fak. 
 Dissemine intravasküler koagulasyonlu çocuk hastalarda serum TAFİ aktivite, antijen ve 

VEGF düzeylerinin incelenmesi

2005

6 proje başvurusu geldi 2 proje geri çekildi. 4 proje kabul edildi. Toplam 47.450 YTL destek 
verildi
• Prj No: 05/B - Dr. Mutlu Arat – Ankara Üniv. Tıp Fak.
 AML’li hastalarda flt-3 Duplikasyon ve Mutasyonlarının saptanması 
• Prj No: 05/ C - Dr. Fahri Şahin – Ege Üniv. Tıp Fak.
 Akut Lenfoblastik Lösemi Model Hücre Dizisi olan CCRF-CEM’de Sitozin Arabinozid ve L-

Asparajinaz’ın Ardışık Kullanımı, Birbirlerinin Sitotoksik Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması 
• Prj No: 05/ D - Dr. Müge Aydın Sayitoğlu – İstanbul Üniv. Tıp Fak.
 Wint sinyal ileti yolunda görevli Wnt10b ve B-katenin genlerin akut lenfoblastik lösemi (ALL) 

hastalarındaki ekspresyonu ve metilasyonlarının araştırılması
• Prj No: 05/ F-  Dr. Aziz Polat – Pamukkale Üniv. Tıp Fak. 
 “Talasemik kardiyomiyopatinin tanı ve izleminde beyin natriüretik peptid (BNP) nin yeri.

2006 

I. Dönem

11 proje başvurusu yapıldı 2 proje geri çekildi. 2 proje reddedildi 7 proje kabul edildi. Toplam 
95.100  YTL destek verildi
• Prj No: 06/ A - Dr. Önder Arslan  - Ankara Üniv. Tıp Fak. 
 Bypass cerrahisinde kullanılan eritrosit süspansiyonunun filtre edilmemesinin ameliyat 

sonrası komplikasyonlara etkisi.
• Prj No: 06/ B - Dr. Lale Olcay - Ankara Onkoloji Hast.
 Kongenital nötropenilerde ELA2 ve Gfil gen mutasyonları ve bunun hücre  ölümü ve diğer 

bazı hücre fonksiyonları ile ilişkisi
• Prj No: 06/ F - Dr. M. Akif Yeşilipek - Akdeniz Üniv. Tıp Fak.
 Yenidoğanlarda Orak Hücre Anemisinin Taranması
• Prj No: 06/ G - Dr. Sarper Diler - İstanbul Üniv. Tıp Fak.
 Akut Lenfoblastik Lösemide İnhibitör ve Aktivatör KIR ların rolü
• Prj No: 06/ H - Dr. Güray Saydam - Ege Üniv. Tıp Fak.
 Erken Evre Mikozis Fungodies olgularında periferik kan monunükleer Hücrelerinde Sitokin 

Gen Polmorfizmin araştırılması 
• Prj No: 06/ J - Dr. Sevinç Yılmaz - Yüksek İhtisas Hast.
 Tavşanlarda kemik iliği kaynaklı kök hücrelerin hasarlı bölgeye yerleşebilme ve rejenerasyona 

etkisi
• Prj No: 06/ K - Dr. Hale Ören - Ege Üniv. Tıp Fak.
 Talasemi majorlu hastalarda taurinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin araştırılması 

II. Dönem

12 proje başvurusu yapıldı 3 projede revizyon istemi sonrası herhangi bir geri dönüş olmadı. 1 
proje reddedildi.  8 proje kabul edildi. 145.000 YTL destek verildi
• Prj No: 06-2 / A - Dr. Gülsan Türköz Sucak  - Gazi Ünv. Tıp Fak.
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 Hematopoetik Kök Hücre Nakli Uygulanmış Hastalarda Nakil Öncesi Demir ve Oksidatif 
Stres Parametrelerinin Nakil İlişkili Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar Üzerindeki 
Etkilerinin Araştırılması: Retrospektif Analiz

• Prj No: 06-2 / B - Dr. Hatice Şanlı - Ankara Üniversitesi Tıp Fak.
 Oral Kronik Graft Versus Host Hastalarında TNF Alfa Gen Polimorfizmi ve Periodontal 

Bulgular İlişkisi
• Prj No: 06-2 / C -  Dr. Yıldız Yıldırmak - Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 B- Talasemi Major ve Talasemi Taşıyıcı Hastalarda Lenfosit Alt Grupları, Treg Hücreler ve Fox 

B3 düzeyleri
• Prj No: 06-2 / D Dr. Filiz Vural - Ege Ünv. Tıp Fak.
 Kronik myeloproliferatif hastalık tanılı hastalarda Faktör V Leiden ve protrombin gen 

mutasyonu durumunun saptanması ve trombozla ilişkisi
• Prj No: 06-2 / E - Dr. Buket Kosova - Ege Ünv. Tıp Fak. 
 Lösemi Hücre Serilerinde STAT3, STAT5A ve STAT5B Ekspresyonlarının Modifiye siRNA’larla 

Kalıcı Olarak Baskınlanması ve Apoptozun İndüklenmesi
• Prj No: 06-2 / F -  Dr. Fatmahan Atalar  - İstanbul Ünv. Tıp Fak. 
 Akut Myeloid Lösemi’de IGF sisteminin komponentlerini oluşturan genlerin IGF-1 ve 2 

(Insulin-like growth factor 1 ve 2) ile reseptörlerinin ekspresyonu: Apoptoz ile ilişkileri
• Prj No: 06 -2 / G -  Dr. Merih Kızıl - Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD
 Multipl Miyelomada hücre döngüsünde rol oynayan siklin bağımlı kinaz ve retinoblastonam 

ile deoksifikasyon enzimlerinden glutatyon S transferazın metilasyon analizi
• Prj No: 06-2/ H - Dr. Sinem Civriz Bozdağ - Ankara Ünv. Tıp Fak.
 Stabil angina pektoris nedeni ile koroner anjiografi yapılan hastalarda von Willebrand faktör 

ve ADAMTS13 enzim düzeyinin seyri

2007

10 proje başvurusu yapıldı 10 proje kabul edildi. Toplam 210.000 YTL destek verilecek. 
• Prj No: 07/ A - Dr. Nilay Şentürk – Pamukkale Üniv. Tıp Fak.
 Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma Immunofenotipleri ile Apoptotik Indeks, Proliferatif 

Indeks,o6-Metilguanin DNA Metiltransferaz Metilasyon Profili arasındaki ilişki
• Prj No: 07/ B - Dr. Ferit Avcu – GATA
 Behçet Hastalarında Proteazom Inhibitorü Bortezomibin T-Lenfositlere Etkilerinin in vitro 

Olarak Incelenmesi
• Prj No: 07/ C - Dr. Cengiz Yakıcıer – Bilkent Üniv. Tıp Fak.
 Lösemi tanı ve takibinde kullanılan füzyon gen ürünlerinin çatallı DNA teknolojisi kullanılarak 

kantitatif olarak belirlenmesi 
• Prj No: 07/ D - Dr. Alev Akyol erikçi – GATA, İstanbul
 Idiopatik Trombositopenik Purpuralı Hastalarda Regulatuvar T Lenfositler
• Prj No: 07/ E - Dr. Muhit Özcan - Ankara Üniversitesi Tıp Fak.
 Multiple miyeloma hastalarında doku faktörünün tedavilerle ve trombotik komplikasyonlarla 

ilişkisi
• Prj No: 07/ F - Dr. Mutlu Arat - Ankara Üniversitesi Tıp Fak.
 Otolog Periferik Kök Hüğcre Ürününde Bakteri Kontaminasyon Riski ve Aşamasının 

Saptanması
• Prj No: 07/ G - Dr. Fahri Şahin – Ege Üniv. Tıp Fak.
 Rapamisinin myeloid lösemik hücre dizisi olan K562’de mTOR üzerinden metotreksat 

duyarlılığına etkisinin araştırılması
• Prj No: 07/ H - Dr. Hayri Özsan – Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak.
 Lösemik kök hücrelerde erken embriyonik kök hücre transkripsiyon faktörlerinin 

ekspresyonunun araştırılması
• Prj No: 07/ I - Dr. Şule Mine Bakanay - Ankara Üniversitesi Tıp Fak.
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 Miyelodisplastik Sendrom (MDS) tanılı hastalarda HLA-hastalığa yatkınlık ve HLA-tedaviye 
yanıt ilişkisinin araştırılması

• Prj No: 07/ J - Dr. Barış Kuşkonmaz - Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
 Çocukluk Çağı Hematolojik Kanserlerinde ras geni Mutasyonlarının Sıklığı ve Prognostik 

Önemi

2.2 UYDÖ - ULUSLARARASI YAYINLARI DESTEKLEME VE ÖZENDİRME PROGRAMI

Uluslararası yayınları destekleme ve özendirme programı çerçevesinde yapılan başvuruları ince-
leyen Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu, 2006 yılında toplam 269 makaleye 95.000 YTL ve 
2007 yılında Eylül ayı itibariyle 132 makaleye toplam 59.000 YTL destek verdi. 

UYDÖ programı kapsamında A1 türü makale başına 2.400 YTL olan ödül miktarı 2006 ve 2007 
yılları için 13.11.2005 tarihli yönetim kurulu kararınca sırasıyla yazar sayısı başına 2.600 YTL ve 
2.700 YTL olarak belirlendi. 

TJH atıflarına verilen destek %20’ den % 25’e çıkarıldı ve 2006 yılından itibaren hematoloji dışı der-
gilerde yapılan yayınlara da desteğin yazar sayısı başına her atıf için 650 YTL olmasına karar verildi.

Türk Hematoloji Derneği olarak UYDÖ programını uygulamadaki amacımız bilim adamlarımızın 
yayın yapmasını desteklemekle beraber  “Turkish Journal of Hematology”’e atıf yapılmasını da 
sağlamaktır. Bu nedenle üyelerimizin makalelerinde TJH’ye atıf yapması programdan alınacak desteği 
de arttıracaktır. 

Türk Hematoloji Derneği UYDÖ için üç ayda bir ödeme yapmayı planladı. Yapılan başvurular üç ay 
içerisinde değerlendirilecek ve ödemeler her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonunda yapılacaktır. 
Web sayfamızdan çevrimiçi başvuru yapılabilmesi için hazırlıklar devam etmektedir.

Üyelerimizden gelen ÜYDÖ başvuru istatistiklerinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta gelen illeri-
mizdir.

2.3 THD Veri Tabanı Ödemeleri

THD Veri Tabanları yönergesi; Hematolojik hastalıklarla ilgili veri toplama ve bunların arşivlenip 
araştırma ve sağlık hizmetlerinde kullanılması ve THD üyesi tüm öğretim elemanlarının ve araştırıcı-
ların hematoloji alanında kurulacak veri tabanlarına veri girişine teşvik etmek amacıyla 2004 yılında 
yürürlüğe girmiştir.  Bu amaçla THD bilimsel alt komiteleri konuları doğrultusunda THD yönetim 
kurulunun bilgisi, onayı ve desteği ile ilgili hasta veri tabanlarını oluşturur ve sürdürürler. 

Bu program çerçevesinde veri girişine verilebilecek olan teşvik miktarı her yılbaşında THD YK tara-
fından belirlenir.  Yeni veri girişi ve olan verilerin güncellenmesi için ayrı teşvik bedeli olarak belirlenir. 
Ödemelerde verinin giriş yılı esas alınır ve ödemeler YK onayı çıktıktan sonra yapılır. Ödeme tutarları ait 
olduğu yılı (başvurunun yapıldığı yıl) izleyen yılın sonuna kadar alınmadığı takdirde kuruma gelir kay-
dedilir. Ödemelerden sadece THD asil üyesi olan ve üyelik koşullarını yerine getirenler yararlanabilir.

Şu anda aktif olarak faaliyette olan veri tabanlarımız;

MM veri tabanı (Destekleyen Firma: Novartis)
KML Veri Tabanı (Destekleyen Firma: Novartis)
Lenfoma Veri Tabanı (Destekleyen Firma: Roche)

Bu Destek kapsamında 2004 – 2006 yılı arasında 1.418 adet veri tabanı girişi ve güncellemesi 
yapan toplam 52 üyeye 33.640 YTL ödeme yapıldı.
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2004-2006 YILLARI ARASI VERİ GİRİŞİ ÖDEMELERİ

KML Veri tabanı, Yeni hasta kaydı girişi 475, kayıt güncelleme 225, toplam ödeme miktarı 11.750 YTL

MM Veri tabanı Yeni hasta kaydı girişi 582 kayıt güncelleme 176 toplam ödeme miktarı 13.400 YTL

Lenfoma Veri tabanı Yeni hasta kaydı girişi 361 kayıt güncelleme 127 toplam ödeme miktarı 8.490 YTL

Veri tabanlarının süregelen problemlerinin analizi, çözümü ve yeni başvuruları değerlendirmesi ve 
YK’ya sunması için Prof. Dr. Mustafa Çetin görevlendirildi.

2.4 HAUD - Hematoloji Asistan / Uzmanlarına Yurtdışı Destek Programı

11.2005 tarihli yönetim kurulu kararı ile yönergesi hazırlanan “HAUD Projesi” kapsamında 2007 
yılı içerisinde üç hekim başvurdu.  

• Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Uzmanı Dr. Zühre Kaya 05.02.2007 
tarihinde HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI’ndan 
yararlanmak üzere  derneğimize başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonrasında, 
Türk Hematoloji Derneğinin sağlayacağı HAUD bursuyla yurt dışına gitmeye hak kazandı. 
Dr. Kaya, Children’s Hospital of Pittsburg Pediatric Hematology/Oncology and BMT, USA de 
“Çocuklarda otolog veya allogeneik kök hücre nakillerinde periferik kan veya kemik iliği kök 
hücrelerinin açığa çıkmasını etkileyen faktörlerin analizi” konusunda klinik gözlemci olarak 
çalışmaktadır.

• Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Cafer 
Adıgüzel 04.04.2007 tarihinde HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK 
PROGRAMI’ndan yararlanmak üzere derneğimize başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme 
sonrasında, Türk Hematoloji Derneğinin sağlayacağı HAUD bursuyla yurt dışına gitmeye 
hak kazandı.  Dr. Adıgüzel, Loyola University, Hemostasis & Thrombosis Research 
Laboratories’te laboratuar araştırmalarına katılmak üzere Amerika’da bulunmaktadır.

• Erciyes Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Uzmanı Dr.  Musa Karakükçü 30.05.2007 tarihinde 
HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI’ndan yararlanmak 
üzere  derneğimize başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonrasında, Türk Hematoloji 
Derneğinin sağlayacağı HAUD bursuyla yurt dışına gitmeye hak kazandı.  Dr. Karakükçü, 
Erciyes Üniversitesinde kurulacak olan pediatrik kemik iliği nakli ünitesi kurulum ve 
çalışmasında sorumlu öğretim elemanı olarak bilgi, beceri ve deneyim kazanmak üzere 
Cincinnati Children’s Hospital Medical Center’da klinik gözlemci olarak bulunmaktadır.

THD’nin HAUD kapsamındaki desteği arttırılarak devam edecektir. Derneğimizin amacı  THD üyesi 
tüm hematoloji asistan ve uzmanların yurt dışında geçici eğitim süreçlerini (6 ay ) desteklemek, böy-
lece hematoloji asistanlarının eğitimine destek sağlamak ve hematoloji alanında uluslar arası ilişkileri 
güçlendirmeye ve ortak girişimlere zemin hazırlamaya yönelik köprülerin kurulmasıdır.

Bu destek kapsamında başvurusu kabul edilen üyelerimize ulaşım masrafları (gidiş – dönüş) ve 6 
ay boyunca her ay 1.000 USD karşılığı YTL ödenmektedir.

2.5 Türk Hematoloji Derneği, Turkish Journal of Hematology dergisine derleme ve araştırma 
makalesi gönderen üyelerine ve makaleleri değerlendirmek için emek ve zaman harcayan 
tüm hakemlerimize de değerlendirme özendirme ödülü verilmesi kararlaştırılmıştır. Yazarlara 
C2 üzerinden (350 YTL/yazar sayısı) kadar, hakemlere ise 100 YTL ödeme yapılacaktır. İlgili 
yazarların resmi olarak dernek ofisine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Hakemlere ise 
ödemeler yılsonunda otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

2006 yılında TJH`de hakemlik yapan 21 üyemize toplam 2.100 YTL ödeme yapıldı.
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2.6  Lenfoma Konsültasyon Zinciri Projesi

13.11.2005 tarihli yönetim kurulu kararınca Hematopatoloji BAK’ın  2006/61 sayılı başvurusu 
değerlendirildi ve Lenfoma Konsültasyon zinciri projesi web sayfası için destek verilmesine karar 
verildi. Türkiye’de WHO sınıflamasına uygun lenfoma tanı standardizasyonu, klinikopatolojik bilgi 
aktarımı alışkanlığının saglanması , ileride güvenilir epidemiyolojik bilgiler elde edilmesine temel 
oluşturmak amacıyla THD Hematopatoloji Alt komitesince oluşturulan Lenfoma Konsültasyon zinciri 
projesi için derneğimiz 65.000 YTL destek sağladı. 

Bu proje kapsamında antikor alımları ve web sayfası düzenlenmesi 2006 Ekim ayında tamamlandı.  
Ankara , İstanbul ve İzmir merkezlerine konsültasyon gönderilmesi de 9 Ocak 2007 de başladı. Ekim 
2007 tarihine kadar 30 konsültasyon vakası değerlendirildi. Uludağ Üniversitesinden 12, Erzurum 
Atatürk Üniversitesinden altı, İnönü, Cumhuriyet, Akdeniz Üniversitelerinden ikişer , Ankara Onkoloji 
Hastanesinden üç, Çukurova, Pamukkale, Erciyes Üniversitelerinden birer konsültasyon istemi yapıl-
mıştır. Ankara merkezine 19, İstanbul’a 10, İzmir’e 1 konsültasyon gönderilmiştir. 

Konsültasyon zinciri projesi kapsamında Ocak 2007 de Erzurum’da Küçük B hücreli lenfomalarda 
tanısal yaklaşım konulu çalıştay düzenlenmiş olup benzer bölgesel eğitim çalıştaylarının yapılmasına 
devam edilecektir.

2.7. Türk Hematoloji Derneği, 2007 yılı içerisinde dernek üyelerine Johnson and Johnson sponsor-
luğunda “Multiple Miyelom”konusunda yurt dışı eğitim bursları vermektedir. Kısa dönemli hematoloji 
alanında yurtdışında eğitimi ve bilgi pekiştirmeyi amaçlayan bu burslara başvuru için THD Ofisi ile 
irtibata geçilmesi gerekmekte olup bursiyerlerin seçimi THD Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.

• Ankara Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD Uzmanı Dr. Ender Soydan Johnson and Johnson 
sponsorluğunda “Multiple Miyelom”konusunda yurt dışı eğitim bursundan yararlanmak 
üzere derneğimize başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonrasında, yurt dışına 
gitmeye hak kazandı. Dr. Soydan, Dana Farber Kanser Enstitüsü Miyelom Merkezi’nde 
kanser araştırmaları ile ilgili laboratuar yöntemleri, yeni ilaç geliştirme yöntemleri, in vivo ve 
in vitro ilaç araştırma yöntemleri, plazma hücre hastalıkları, patofizyolojisi tedavi yöntemleri 
ve allojeneik uygulamaları eğitimi almak üzere Ekim 2007’den itibaren Amerika Boston’da 
bulunmaktadır.

2.8  Roche firması “14 Mart Tıp Bayramı” münasebetiyle 2000 YTL tutarında tıbbi bilimsel kitap 
desteği vermiştir. Derneğimize yapılan başvurular sonrası yapılan çekilişte Uzm. Dr. Ali Bay ve Dr. 
Betül Tavil ödülü almaya hak kazanmıştır.  

3- ULUSLARARASI  DERNEKLERLE OLAN İLİŞKİLER (ÇALIŞMALAR)

3.1 Avrupa Hematoloji Birliği (EHA): EHA ile hem her kongrede bir araya gelinen ulusal dernekler 
toplantılarında hem de aktif olarak rol aldığımız ECAH (EHA-CME) programın nedeni ile sıcak temas 
halinde olduk. EHA’ya 2008 ve takip edecek kongreler için 2 Aralık 2005’de resmi başvuruda 
bulunuldu. Fakat gelen cevap bizi oldukça şaşırttı. Bu cevaba göre Ülkemizden bizden önce kongre 
düzenlenmesi için yapılmış şahsi ikinci bir başvuru vardı. Bizlerden 9.01.2006’ya kadar ortak ve tek 
bir başvuruda bulunulması istendi. Başvurunun üyemiz Dr. T. Demirer tarafından yapılmış olduğu 
anlaşıldı ve kendisine 25.12.2005’de resmi olarak ülkemizden tek bir adaylık olması halinde bu 
durumun ülke ve hematoloji camiasına yararlı olacağını belirten ve THD’yi kurumsal olarak ön planda 
tutmanın önemini bildiren, tek bir başvuru metninde uzlaşıp kendisine bilimsel kurula davet eden bir 
mektup yazıldı. 3.1.2006’da Dr. Demirer olumsuz cevap verdi. Bu gelişme üzerine THD EHA’ya resmi 
bir mektup yazdı. EHA başkanı Dr. Hellstrom-Lindberg’e ayrıca açıklama yapıldı. Ocak 2006’da EHA 
yalnızca THD’nin resmi başvurusunu tanıdığını belirten bir mektup gönderdi ve takiben Nisan’da 
kongre ve şehir merkezinin yerinde denetimine geldi. Dr. Özcan ve Dr. Arat iki defa EHA Başkanı ile 
buluşarak ülkemizin adaylığını tartıştılar. ESMO kongresinde EHA, kongre merkezini (IECC) yerinde 
aktif olarak izleme olanağı buldu ve genel eleştiri olarak kongre merkezi poster salonu ve sergi salon-
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larının yetersizliğini ön plana çıkardı. Takiben resmi olarak da İstanbul ve kongre merkezi yerleşimi 
konusundaki olumlu bildirimlerin yanında, kongre merkezi fiziksel yetersizliğinden dolayı kongrenin 
İstanbul’da yapılamayacağını bildiren bir mektup alındı. THD aktif olarak yeni kongre vadisi projelerini 
ve fuar alanlarını takip etmekte. Hedef EHA, EBMT, ISCT vb. yüksek prestijli ve katılımcılı hematoloji 
ilgili uluslar arası kongrelerin ülkemizde THD işbirliği ve katılımcılığı ile etik ve bilimsel ilkeler doğrul-
tusunda düzenlenmesidir.

3.2  Türk Hematoloji Derneğinin 24.12.2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında ISTC 2007 kong-
resinin Türk Hematoloji Derneği organizasyonuyla Türkiye’de yapılması için başvuru yapılmasına 
karar verildi ve gerekli resmi başvuru yapıldı. Ancak başvurumuza olumsuz yanıt geldi. Gelen yanıt 
tekrar değerlendirildi ve 16 Ocak 2006 tarihinde gönderilen yazı ile  “International Society of  Cellular 
Therapy” nin 2008 kongresine ev sahipliği yapmak üzere tekrar resmi başvuruda bulunuldu. 

3.3  IMF (International Myeloma Foundation) ile yazışılarak, resmi başvuruları ve sponsorlukları 
dahilinde içeriği THD tarafından belirlenecek hasta bilgilendirme toplantısının Ankara’da düzenlene-
bileceğine 10/11/2006 tarihinde karar verildi ve IMF’ye bildirildi. Fakat bu konuda henüz IMF’den bir 
geri dönüş olmadı.

4- UZMANLIK DERNEKLERİ ile YAPILAN ORTAK PANELLER

4.1  “I. Tıbbi Onkoloji Kongresi”nde Tıbbi Onkoloji Derneği’ ile ortak panel

29 Mart–2 Nisan 2006 tarihleri arasında Atlantis Otel Belek, Antalya’da gerçekleşen kongrede, 
Türk Hematoloji Derneği ve Tıbbi Onkoloji Derneği işbirliği ile 30 Mart 2006 tarihinde ortak lenfoma 
paneli düzenlendi. “İnteraktif olgu sunumu-3 Hodgkin dışı lenfoma” konulu bu panelde Dr. Muhit 
Özcan ve Dr. Zafer Gülbaş konuşmacı olarak yer aldılar. 

4.2  “10. Ulusal Cerrahi Kongresi” nde Türk Cerrahi Derneği ile ortak panel

24–28 Mayıs 2006 tarihleri arasında Antalya’da Sungate Port Royal Otel’de yapılan kongrede 
Türk Cerrahi Derneği daveti ile 26 Mayıs tarihinde ortak bir panel düzenlendi. Dr. Muhit Özcan’ın eş 
başkanlığında düzenlenen “Hematoloji Paneli” nde, derneğimiz üyelerinden Dr. Önder Arslan “Kan ve 
kan ürünlerinin kullanım ilkeleri”, Dr. Reyhan Diz Küçükkaya “Tromboza yaklaşımda hematoloji açısı” 
ve Dr. Muzaffer Demir “Preop Hemostaz – Hematoloji Konsültasyonu” konularında konuşmacı olarak 
yer aldılar. 2008 yılı için gelen davet sonrasında 2008 yılı Ulusal Cerrahi Kongresi’nde benzer ortak 
panel düzenlenmesine karar verildi.

5- YAZIŞMALAR, BİLDİRİMLER

THD gelen uzmanlık bilgisi ve görüş istemlerinde YK’da konuyu değerlendirmekte ve ilgili BAK’nin 
görüşüne başvurmaktadır. Destek veren BAK ve üyelerimize teşekkür ederiz.

5.1  Glanzman Hastalığı Hakkındaki Sağlık Bakanlığı Genelgesi’nin Etkisi

THD Yönetim Kurulu 21.06.2005 tarih ve 05/114 sayılı yazısı ile Trombosit BAK’den “Glanzman 
Hastalığı Hakkındaki Sağlık Bakanlığı Genelgesi” hakkında görüş istemiştir. BAK başkanı Prof. Dr. 
Cengiz Beyan 05.07.2005 tarihinde THD Yönetim Kuruluna konu ile ilgili alt komite görüşlerini bil-
dirmiş ve rapor  20.02.2006 ve 11.08.2006  tarihlerinde T.C Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel 
Müdürlüğüne aşağıda yer alan ilgili yazı gönderilmiştir.
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Gönderilen 20/02/2006 tarihli ve 06/55 sayılı rapor;

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü , Ankara

İlgi: 23/03/2005 tarih ve 14431 sayılı genelge ve 26/07/2005 tarih ve 038920 sayılı ek.

Genelgenizin A bendinde, “Kalıtsal Hemorajik Diyatez hastalıklardan olan Glanzman Trombastenisi 
durumlarında Hemofili Takip Karnesi” düzenlenebilmesi için bir takım bilgi ve belgelerin isteneceği 
duyurulmuştur. Daha önce sözel olarak da tarafınıza aktarılan aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekme 
gereği doğmuştur. Glanzmann trombastenisi fibrinojen için reseptör oluşturarak trombosit agregas-
yonuna aracılık eden glikoprotein (GP) IIb/IIIa kompleksinin konjenital (doğumsal) eksikliği veya 
disfonksiyonudur. Glanzmann trombastenili hastalarda, kanama zamanı veya diğer trombosit fonksi-
yon tarama testleri anormal olabilir. Ristosetin ile indüklenen agregasyon normal iken, ADP, kollajen, 
epinefrin veya araşidonik asite karşı agregasyon cevabı oluşmaz. Bu bulgu Glanzmann trombastenisi 
için tanısaldır. Glanzmann trombastenisi tanısı trombositlerin akım sitometrik analizi veya trombosit 
membran proteinlerine karşı çapraz immünoelektroforez ile de desteklenebilir. Glanzmann trombas-
tenili hastalarda ek laboratuvar çalışmaları trombosit ilişkili fibrinojenin azalmış olması, trombositlere 
defektif fibrinojen bağlanması ve azalmış pıhtı retraksiyonudur. PFA-100 trombosit fonksiyonlarının 
belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir cihazdır.

Kanama zamanı ve PFA-100 arasında paralel sonuçlar gözlenmiştir. Mammen ve arkadaşlarının 
çalışmasında anormal trombosit fonksiyonu olanlarda PFA-100 ve standart trombosit agregasyonu 
sonuçları karşılaştırılmış ve Glanzmann trombastenili hastalar için iki testin duyarlılık ve özgüllüğü 
benzer bulunmuştur. Trombosit transfüzyon tedavisine refrakterlik oluşup oluşmadığı trombosit trans-
füzyonu sonrası trombosit sayımındaki artış hesaplanarak anlaşılır. Trombosit transfüzyonu sonrası 
trombosit sayımlarında artış, transfüzyondan bir saat sonraki trombosit sayımındaki artış ve verilen 
trombosit miktarı göz önüne alınarak basit bir formül ile hesaplanır (Ek 1) Sonuç olarak, Glanzmann 
trombastenisi tanısı için in vitro trombosit agregasyonu testi ile ristosetin ile indüklenen agregasyon 
normal iken ADP, kollajen, epinefrin veya araşidonik asite karşı agregasyon cevabının oluşmadığının 
gösterilmesi gereklidir. PFA-100 testi de tanı teyidinde kullanılabilir. Glanzmann trombastenili olgu-
larda PFA-100 testinin tanı için mutlaka yapılması gerekliliğine dair yayınlanmış bir makale ya da 
klasik referans kitap bilgisi incelemelerimizde bulunamamıştır. Raporda, trombosit süspansiyonlarına 
refrakterlik olduğunun ifade edilmesi gerekiyor ise trombosit transfüzyonu sonrası trombosit sayımın-
daki artış hesaplanarak “düzeltilmiş trombosit sayı artışı” belirtilmelidir.

İlgili genelgenizde konuyla ilgili bölümlerin yukarıdaki bilgiler ışığında, gereksiz testlere para ve 
zaman harcamamak adına, yeniden değerlendirilmesi hususunu görüşlerinize arz ederiz.

5.2  “THD’nin Yan Dal Uzmanlık Sınavı ile İlgili Görüşleri”

Türk Hematoloji Derneği, aşağıda yer alan yan dal uzmanlığı ile ilgili görüşlerini 02.03.2007 tarihin-
de Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu ve Türk Tabipler Birliğine göndermiştir. 

 Gönderilen 02.03.2007 tarihli rapor

Ülkemizde tıpta yan dal uzmanlık sınavlarının yapılamıyor olması geleceğimiz açısından büyük 
tehlike oluşturmaktadır. Hematoloji eğitimi verecek kurumlara uzunca bir süredir yan dal araştırma 
görevlisi kabul edilememektedir. Bunun yanı sıra “zorunlu hizmet” olarak bilinen uygulamanın tekrar 
başlatılmış olması yaşanan sorunları daha da derinleştirmiştir. Yetişen iç hastalıkları uzmanları, yan 
dala başlayamadıkları gibi yürüttükleri proje ve çalışmaları yarıda keserek zorunlu hizmete gönderil-
mişlerdir. Ülkemizde hematoloji uzmanı sayısı zaten yetersizken, bu eksikliği giderecek yeni hekim-
lerin yetişmesi sekteye uğramış ve yeni aday bulunması da güçleşmiştir. Yetişmiş hematologlar ile 
bugün için bu durum katlanılabilir gibi görünse de, uygulamanın olumsuz sonuçları birkaç yıl içinde 
kendini gösterecektir. 

Hematoloji sonrası özel bir deneyim gerektiren kök hücre (veya kemik iliği) nakli alanında çalışan 
“özel yetişmiş eleman” sayısı da olması gerekenden çok azdır(1)..Ülkemizde yıllık 600-800 civarı 
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kök hücre nakli yapılmakta olup, bu sayı benzer nüfuslu ülkelerde çok daha fazladır. Bunun anlamı 
ülkemizde bu hizmeti alması gereken tüm hastalara bu tedavinin henüz yeterince sunulamadığıdır. 
Kemik iliği nakli gibi “zamana karşı yarış” olgusunun yaşamsal önemli olduğu bir alanda, gelişmiş 
ülkelerde bir ayın altında bekleme sürelerine karşın, ülkemizde nakil listesinde bekleme süresi ayları 
bulabilmektedir. Aktif merkezlerin sayısının artırılması çözüm yollarından birisi olmakla birlikte, bura-
larda çalışacak deneyimli elemanların da yetiştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde hasta yararına düşü-
nüldüğünde bu hastaların bekleme sırasında ölmelerini engellemenin yolu, onları yurt dışı merkezlere 
göndermek olacaktır. Bu da ülke çıkarları ile bağdaşmaz bir durumdur. Anılan nedenlerle Hematolojide 
-yan dallarda- araştırma görevlilerinin eğitime başlayabilmesi için gereken düzenlemelerin bir an önce 
yapılmasının acil önem taşıdığının altını çiziyoruz. 

Yan dal uzmanlık sınavı yapılırken dünyadaki uygulamaların göz önüne alınmasında yarar bulun-
maktadır. Yan dal uzmanlık sınavı, TUS benzeri tek aşamalı bir yerleştirme sınavı şeklinde yapılma-
malıdır. Yan dal araştırma görevliliği akademisyenliğinin kapısıdır. Bu nedenle bu aşamada eğitim 
veren kurumlar sadece bilgi düzeyine değil, akademisyenlik ve o özel alan için gereken özelliklere 
bakabilmelidir.  Ayrıca İç Hastalıkları uzmanlık eğitimi sırasında araştırma görevlileri özel alanlara 
(yan dal) yönlenmekte ve çalışmalarını bu alanlarda yoğunlaştırmaktadırlar. Bu durumda da kısmen 
deneyim kazanmaktadırlar. Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de  eğitimi verecek olan 
kurumlar “karşılıklı görüşme-mülakat” yaparak aday seçebilmelidirler. Sadece bilgi düzeyi değil, bir 
araştırmacı da bulunması gereken diğer özellikler ancak bu şekilde değerlendirilebilecektir. Yapılacak 
merkezi bir sınav nesnel değerlendirmeye temel oluşturabilir. Bu sınava göre merkezi bir eşik veya 
kurumsal ayrı eşikler seçilebilir. Bu tür iki aşaması olmayan test tabanlı merkezi bir sınav TUS sına-
vının şu anda düştüğü açmazlardan olan TUS dershaneleri gerçeğine bir yenisini eklemekten öteye 
geçemeyecektir. Hedef ülke biliminin daha iyiye gitmesi ise, bu hedefe iyi hekimlerle gidilebileceği 
unutulmaksızın, düzenleme yapılmalıdır.

Türk Hematoloji Derneği, sorumluluğunun bilincinde olarak konunun tüm paydaşlarına durumu 
aktarmaktadır.

Ref(1): Results of the EBMT activity survey 2005 on haematopoietic stem cell transplantation: 
focus on increasing use of unrelated donors A Gratwohl1, H Baldomero1, K Frauendorfer2, A 
Urbano-Ispizua3 and DNiederwieser 4, for the Joint Accreditation Committee of the International 
Society for Cellular Therapy ISCT and the European Group for Blood and Marrow Transplantation 
EBMT (JACIE). Bone Marrow Transplantation 2007; 39: 71–87.

5.3 T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19.02.2007 tarih ve 1 
BİOOTSHOİ50004Jİ5İ 151-03 sayılı yazısında “Sülük Tedavisi” konusunda derneğimizin görüşlerini 
istemiş ve aşağıdaki rapor bakanlığa gönderilmiştir.

Gönderilen 16.Nisan.2007 tarihli rapor.
İLGİ: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19.02.2007 tarih1 
BİOOTSHOİ50004Jİ5İ-03 sayı ve “Sülük Tedavisi” konulu yazısı

İlgi yazı ile hirudoterapi olarak tanımlanan sülük uygulamasının hangi hastalıklarda kim-
ler tarafından hangi şartlarda uygulanabileceği, hangi hastalıklarda kesinlikle uygulanamaya-
cağı (endikasyonları, kontrendikasyonları), söz konusu uygulamanın modern tıp mı, alternatif 
tıp mı, yoksa tamamlayıcı tıp olarak mı değerlendirilmesi gerektiği hususları sorulmaktadır. 
Hirudin tıbbi sülüğün (Hirudo medicinalis) tükrük bezinden saflaştırılan 65 amino asitlik bir protein 
olup, rekombinan hirudin formu (lepirudin) da mevcuttur. Hirudin direkt trombin inhibitörü olup, 
antikoagulan aktivitesi aPTT ile monitorize edilir. Maliyeti ve etkin bir antidotu olmayışı dezavantaj-
larıdır. Hirudin primer olarak unstabil angina ve myokard enfarktüsü gibi akut koroner sendromların 
tedavisinde kullanılmakta olup; bu hastalıklarda standart heparine göre biraz daha fazla yararı gös-
terilmekle birlikte tedavi aralığı son derece dardır. Hirudin total kalça replasmanı profılaksisinde daha 
etkilidir. Bir rekombinan hirudin preparatı (desirudin), enoksaparin kullanılarak yapılan randomize 
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kontrollü bir çalışmada daha etkili bulunmuş olup, kanama komplikasyonu da daha fazla değildir. 
Lepirudin heparine bağlı trombositopeni için onaylanmış bir rekombinan hirudindir. Yeterli anti-
koagulasyon düzeyi aPTT’de uzama ile ayarlanır. İlaç böbrek aracılığı ile atıldığından ve antiko-
agulan etkisi kolayca geri çevrilemediğinden renal yetmezlikli olgularda dikkatli kullanılmalıdır. 
Ayrıca, hirudin ve rekombinan hirudin preparatlarına ilave olarak sülük antikoagu-
lan proteinlerinden geliştirilmekte olan direkt faktör Xa inhibitörleri de mevcuttur. 
Tıbbi sülükle ilişkili olarak, Hematoloji alanında sadece yukarıda belirtilen sülükten izole edilmiş 
veya rekombinan formda üretilmiş alanların kullanımı söz konusu olup, literatürde hematolojik has-
talıklarda kullanımı rapor edilmiş başkaca tıbbi sülük uygulamaları (hirudoterapi) bulunmamaktadır. 
Tıbbi sülük uygulamalarına eşlik eden istenmeyen durumlar ise şu şekildedir: 
Tıbbi sülük uygulamaları sonrası anafılaksi, lokal alerjik reaksiyonlar ve tatbik bölgesinde aşırı skar 
dokusu oluşumu bildirilmiştir. 

Tıbbi sülük uygulamalarına dair enfeksiyon riski mevcuttur. Bauters ve arkadaşları 2007 yılında 
Ghent Üniversitesi hastanesinde tibbi sülük tedavisi ile ilişkili postoperatif yara enfeksiyonlarının 
sıklığını %36,2 sıklıkta bulmuş olup; eksternal dekontaminasyon uygulanmış olsa dahi hastaların 
özellikle Aeromonas enfeksiyonları yönünden antibiyotik profilaksisi gerektirecek ciddiyette risk 
altında kaldığını ve tercihan florokinolon profilaksisinin iyi bir seçenek olabileceğini ifade etmişlerdir. 
Sülük tedavisi kullanımının sellülit ve tıbbi sülüğün barsağında yaşayan Aeromonas hydrophilia ilişkili 
septisemi riski taşıdığı da bdirilmiştir. Sülük tedavisinin canlı olmayan dokuların varlığında kullanılma-
ması gerektiği önerilmektedir. 

Kumar ve arkadaşları tarafından koroner arter hastalığı nedeni ile aspirin kullanmakta olan bir 
hastada diz ağrısı için sülük tedavisi uygulanması sonrası gastrointestinal sistem kanaması olduğu 
bildirilmiştir. Ayrıca İkizceli ve arkadaşları sülük tatbiki sonrası yara yerlerinden kanamanın çok uzun 
sürebildiğini de rapor etmişlerdir. 

Bir sülük yaklaşık olarak 5 mI (bir çay kaşığı) kan çekmektedir. Ancak, sülük uzaklaştırıldıktan 
sonra yara yerinden 48 saate kadar 50 mI civarında kan kaybı oluştuğu bildirilmiştir. De Chalain sülük 
tedavisinin transfüzyon desteği gerektirebilecek boyutta kan kaybına yol açabileceğini rapor etmiştir. 
Smolle ve arkadaşları kronik venöz yetmezlik nedeni ile tıbbi sülük tatbik ettikleri bir hastada kırmızı-
kahverengi renkte, bezelye iriliğinde papüller gözlemiş ve histolojik, inımünoloiik ve moleküler analiz 
çalışmalarının sonucunda bu lezyonların pseudo-lenfoma olduklarını kanıtlamışlardır.

5.4 THD, TC Sosyal Güvenlik kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü’ne çıkan KIT paket prog-
ramı hakkındaki görüşlerini hem sözlü olarak birebir yetkililer ile görüşerek aktarmış hem de aşağıdaki 
şekilde yazılı olarak da iletmiştir.

Gönderilen 05/07/2007 tarihli ve 07/193 sayılı rapor;
Dr. Sami Türkoğlu
TC Sosyal  Güvenlik Kurumu
Genel Sağlık Sigortası Genel Müd.
Ankara

Sayın Dr. Türkoğlu,

Kurumunuzca son yapılan düzenlemelerle kök hücre naklinde (KHN) paket program uygulamasına 
geçilmektedir. Düzenlemenin bu haline göre; otolog KHN 40.000 YTL, allojeneik KHN 55.000 YTL 
olarak ücretlendirilmiş olup, bu ücrete tartışmasız tüm tetkik ve işlemler, yatak ücreti, tüm ilaçlar, 
kan komponentleri ve tüm malzemeler dahil edilmiştir. Ülkemizde KHN’nin tamamına yakını, iki 
vakıf üniversitesi hariç, %95’ten fazla oranda devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde 
yapılmaktadır. Bugüne kadar KHN tamamen gönüllülük ilkesine göre yapılmış olup, KHN ile uğraşan 
hematologlar ve diğer hekimler özveri gerektiren bu zorluklarla dolu yolda önemli başarılar sağlamış-
lar; çoğu çaresiz ve umutsuz hastaya şifa dağıtmışlardır. Bunu da hiç bir maddi kaygı gözetmeksizin 
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yapmışlardır. Bu saptamayı yaptıktan sonra, yeni uygulama ile ülkemizde KHN yapılmasının durma 
tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söylemekteyiz. Zaten son derece güç ekonomik koşullarla uğraşan 
üniversite hastaneleri, KHN gibi “inanılmaz derecede ilaca bağlı” bir tedavi yaklaşımını “ilaç dahil” 
paket programlarla yürütemeyeceklerdir. Bu ilaçların: a) bedelleri son derece yüksektir. Örneğin, sade-
ce aplastik anemi için yapılan KHN’de kullanılan bir ilacın (ATG) fiyatı 30.000 YTL’nin üstündedir, b) 
Hastaneler tarafından ithal edilmesi gerekebilecektir. Bu da uygulamayı son derece yavaşlatacak veya 
tamamen durduracaktır. Kısaca hastanelerin ilaç temini büyük sorun oluşturacaktır. Kaygımız hemen 
tamamen gönüllülük ilkesiyle çalıştığını ifade ettiğimiz kurumların, bu yükü kesinlikle taşıyamayarak 
ve KHN ünitelerinin verimliliğini yeniden gözden geçirecek olmalarıdır. Ülkemizde yılda 600–800 arası 
KHN gerçekleştirilmektedir. Bu sayı gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında olması gerekenden çok daha 
azdır. Sonuçta zaten aslında ülkemizde gelişmiş ülkelere göre çok daha az uygulanan bu tedavi ile şifa 
bulabilecek hastaların önü tıkanacaktır. Pakette gereken düzenlemenin çok acil yapılması ile bir yıllık 
uygulama sonrası durumun yeniden değerlendirilmesi ve istendiği takdirde THD ile birlikte çalışarak 
vereceği katkılarla elde edilen verilere göre yeni düzenleme yapılması çok daha sağlıklı olacaktır. 

 Önerilerimiz;
1. En yüksek ilaç bedelli tedavi yaklaşımlarından olan KHN’de, ilaç ve malzeme paket dışında 

tutulmalıdır.
2. Bu yapılamıyorsa acilen, paket fiyatları, kabul edilebilir ve hastane yönetimince teşvik edici 

olarak değerlendirilebilir rakamlara yükseltilmelidir. Avrupa Kemik İliği Nakli Derneğinin 
resmi verileri bu konuda yol gösterici olabilir (Leukemia. 2007 Mar;21(3):383-6.). Kronik 
myelositer lösemi gibi nispeten transplant sonrası seyri çok karmaşık olmayan bir hastalıkta 
Avrupa’da allo KHN’nin bedeli, ortanca 80.000 Euro olarak saptanmıştır. KHN’de maliyetin 
ana unsuru ilaçlar ve kan ürünleridir. Allojeneik nakil, otolog nakilden, kardeş dışı kişilerden 
yapılan allojeneik nakil de kardeşten yapılan allojeneik nakilden zorlu ve karmaşıktır. Kardeş 
dışı kişilerden nakilde sık ve uzun süreli enfeksiyonlar ve “graft versus host hastalığı” %100’e 
yaklaşan oranda karşılaşılan sorunlardır. Bunlar doğrudan çok yüksek maliyet anlamına 
gelmektedir. Örneklemek gerekirse bir günlük antifungal tedavi bedeli yaklaşık 600 ile 2300 
YTL arasında değişmektedir. Üç haftalık bir tedavi maliyeti 12.000–46.000 YTL arasında 
değişecektir. Bazen bu tedaviyi 2 aya kadar uzatmak gerektiğini de unutmamak gerekir. 
Günlük yaklaşık 125 YTL’lik yatak ücreti 60 günde 7500 YTL olarak faturaya yansımaktadır. 
Allo nakil hastalarında solunum yetmezliği ve solunum desteği gereksinimi oranı %25’tir. Bu 
durum yoğun bakım tedavisi gerektirecek ve maliyetleri inanılmaz artıracaktır. Bu nedenlerle 
komplikasyon gelişen olgular mutlaka ayrı değerlendirilmelidir. Komplikasyonların tanım ve 
sınırlaması da klasik-standart bilgilere göre yapılabilecektir. 

3. Tüm bu açıklamalar ışığında allojeneik nakil ücretleri acilen yükseltilmelidir. Bu yıl nispeten 
ampirik olarak hesaplanacak bu fiyat, önümüzdeki  yıl arzu edilirse THD’nin de SGK ile 
birlikte katılacağı bir izleme programı ile  değiştirilebilir. Kardeşten KHN için 90.000-120.000 
YTL, kardeş dışı vericiden KHN için 120.000-150.000 YTL (yurt dışından kök hücre satın 
alınması ve getirtilmesi masrafları hariç), haploidentik ve kordon kanı ile KHN için 150.000-
170.000 YTL ilk yıl için uygulanmasını önerdiğimiz rakamlardır. Ülkemizde sadece 400 
civarında allojeneik nakil  yapılmakta olup bunların %10’dan bile az bölümünün kardeş dışı 
veya kordon kanı ile KHN olduğu düşünülürse bunun bütçeye kesinlikle fazla bir maliyet 
getirmediği anlaşılacaktır. Oysa öte yandan kurumlar için bu artış teşvik edici yönde önemli 
olacaktır. 

4. Ülkemizde yılda yaklaşık 800 hastaya verilecek hizmet için, sigortayı sağlayan kurum (SGK) 
birimlerin KHN yapmalarını teşvik edici yaklaşımda olmalıdır. Bu hasta yararına olduğu kadar 
kurum yararına da olacaktır. Ülkemizde zaten bekleme listeleri dolu iken daralan kapasite 
nedeniyle hem listeler, hem de listede bekleme süresi uzayacaktır. Bu durumda hastaların 
yaşamını tehdit altında gören KHN merkezleri hastaları başka birimlere sevk edecekler; 
ortada sevk edilecek başka birim de olmadığına göre bu hastaların yurt dışına sevk edilmesi 
gündeme gelebilecektir.   
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5. Paket program uygulamasında ilaçları kimin yazacağının (örneğin enfeksiyon hastalıkları 
uzmanı)mantığı kalmadığından, bu koşul kaldırılmalı; bu uygulama kurumların kendi iç 
düzenlemelerine bırakılmalıdır. Bu düzenleme verimliliği artıracak bir yaklaşım olup, büyük 
önem taşımaktadır.

6. Bütün bunlarla birlikte vazgeçilmez olan bu paket bedellerinin fatura tarihini izleyen 2 hafta 
içinde kuruma dönüşünün (ödemesinin) yapılması sağlanmalıdır.

Türk Hematoloji Derneği olarak, hedefimiz ülke hematolojisinin ulusal ve evrensel düzeyde en 
üst noktaya ulaşması olup; kişileri değil insanımızı ve ülkemizi en önde tutan yaklaşımımızla; aynı 
amaca hizmet eden kurumlarımızla her türlü iş birliğine ve desteğe açık olduğumuzu belirtir, saygılar 
sunarız.

5.5  “Maliye Bakanlığı Tebliği Yakından İzleniyor” THD bir sivil toplum örgütü ve bilim derneği 
olmanın getirdiği yüksek sorumluluk anlayışıyla hükümetin sağlık  alanında yaptığı değişiklik ve 
düzenlemeleri yakından takip edip, gereklilik doğduğunda kendi alanında girişimlerde bulunmayı 
sürdürüyor. Üyelerimizin de yakından takip ettiği gibi, Maliye Bakanlığı 2006 Yılı Tedavi Yardımına 
İlişkin Uygulama Tebliği Resmi Gazetenin 1 Temmuz 2006 tarihli sayısında yayınlandı. Dernek 
Yönetim Kurulumuz bu tebliğ ile ilgili görüşlerini belirten aşağıdaki yazıyı Sağlık Bakanlığı ve Maliye 
Bakanlığına iletti.

1 Temmuz tarihinde yayınlanan “2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği” tüm tıp 
camiasını ilgilendirmesinin yanı sıra, hematolojiyi ve ilgili branşları yakından ilgilendirmiştir. Tebliğin 
çıkartılma amacı ve yöntemleri konusunda eleştirilerimiz saklı olmak kaydıyla, bazı önemli önerileri-
miz bulunmaktadır.

1- Tebliğde onkoloji hastaları ve acil servis başvuruları dışındaki hastalar vaka başı ödemeye 
tabi olmuşlardır.

Hematoloji için bu bedel üniversite hastanelerinde eğer BT ve MRG hizmeti veriliyorsa 65 YTL’dir. 
Hematoloji bilimi sadece malin (kötücül) hastalıkların hizmetinde olmayıp aynı zamanda edinsel 
ve kalıtsal onkolojik olmayan, ancak kötü klinik gidişli hastalara da hizmet vermektedir. Henüz tanı 
konmamış ayaktan takip edilen ilk başvuru hastalarda ve takip edilen tanısını almış olgularda fiyat 
politikasının aynı olması hekimleri zor durumda bırakacak ve tercihan hastayı yatırarak değer-
lendirmeye zorlayacaktır. Akut ve kronik İdiyopatik Trombositopenik Purpura gibi sık görülebilen 
edinsel olgular ayaktan tanı konulup, tedavi edilebilmektedirler.  Bu olguların ilk başvurularında 
tanı amaçlı 65 YTL yi aşacak bir klinik ve Laboratuvar değerlendirme yapılmaktadır. Yine edinsel 
aplastik/hipoplastik anemiler kapsam dışında kalmışlardır.

2- Tebliğde istisnai tutulan onkolojik olguların hangileri olduğu ICD–10 temeline göre sınıflanarak 
kurumlara bildirilmelidir. Bu durum fatura üretiminde olası karmaşayı önleyecektir. Kurumlar 
“Onkolojik” vaka tanımlarını kendileri ICD10 üzerinden betimlemektedirler. Fakat benin 
tümöral tanılar vb. durumlarda kavram kargaşası sürmektedir. Hematopoietik kök hücre 
transplantasyonu yapılacak ve yapılan olguların da ICD 10 onkolojik tanısından bağımsız 
ele alınması gerekir. Yukarıda örneğini verdiğimiz edinsel ya da kalıtsal aplastik anemilerde 
verici ve alıcıları transplant hazırlıklarını yapmak ve transplant sonrası takip etmek bu tebliğ 
ile olanaksız hale dönmüştür. 

3- Aynı tebliğin ekli Ek-2 sayılı listede yer alan bazı testlerin neye dayanarak bu listeye 
alındığı ve alınmayanların hangi nedenlerle liste dışı bırakıldığı anlaşılamamıştır. Buna temel 
örnek “Aktivite Protein C Rezistansı” testinin yer almış olmasına karşın aynı başlık altında 
değerlendirilebilecek Anti Trombin 3 düzeyinin yer almaması gösterilebilir. Ayrıca eozinofil 
katyonik protein, TFPI, global fibrinolitik kapasite, PF4 ve listede ayrıca ödeme yapılacağı 
belirtilen daha bir çok test klinik pratikte hiç yeri olmayan araştırma ağırlıklı testlerdir. Bu 
testlerin hangi amaçla listeye alındığı da merak konusudur. 
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Türk Hematoloji Derneği’nin altı yüze yakın üyesi ve kırk yıllık geçmişi ile ülke bilimine ve böylece 
ülke insanına hizmet etmek için her türlü iş birliğine açık olduğunu ve ülkemizin geri ödeme kuru-
luşları ile Hematoloji ve ilgili dallarda ortak uzlaşı metni üzerinde çalışabileceğimizi bir kez daha 
vurgulamak isteriz. 

5.6  “İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Genelgesi ve THD’nin Görüşleri”

Derneğimiz yıllardır farklı platformlarda görüşlerini bildirmeyi bir görev olarak benimsemiş ve 
bu anlayıştan hareketle Bakanlıklarla sürekli iletişim halinde olmuştur. T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç 
ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 23/03/2005 tarih 14431 sayılı genelge ve 26/07/2005 tarih 
038920 sayılı ek genelgelerinde yer alan “Kalıtsal Hemorajik Diyatez hastalıklardan olan Glanzman 
Trombastenisi durumlarında Hemofili Takip Karnesi” hakkında da THD’nin ilgili bilimsel alt komitesiyle 
ortak bir rapor hazırlamış ve resmi yazıyla Bakanlığa iletmiştir.

5.7 Türk Hematoloji Derneği, aşağıda yer alan “Hematoloji Sorunları” ile ilgili görüşlerini 22-08-
2007  tarihinde Sağlık Bakanlığı, Üniversitelerarası Kurul, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, 
Yükseköğretim Kurumu, Türk Tabipler Birliğine ve Tıp Fakültesi olan Üniversitelerin rektörleri ve Tıp 
Fakültesi dekanlarına göndermiştir.  

Gönderilen 22.08.2007 tarihli rapor

Türk Hematoloji Derneği 1967 yılında kurulmuş ve ülkemiz hematoloji uzmanlarını temsil eden tek 
uzmanlık derneğidir. Kurulduğu yıldan beri Türk Hematolojisi’ni ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi 
şekilde temsil etmeye ve geliştirmeye çalışan derneğimizin son yıllarda düzenlediği toplantılarda en 
çok tartışılan konu hematoloji uzmanı sayımızın olması gerekenin çok altında kalmış olması ve bu 
durumun nasıl düzeltilebileceği tartışılmaktadır.

Yaklaşık 75 milyon olan ülke nüfusumuza karşın hematolog sayısı 200’ün altındadır. İngiltere’de bu 
sayı 800’ün üstünde, Almanya’da 1000 civarında, A.B.D.’de ise yaklaşık 6300’dür.  İtalya’da her yıl 
yaklaşık 50-60 hematoloji uzman adayının eğitime başladığı bilinmektedir. Kolaylıkla çoğaltılabilecek 
bunun gibi örneklerden de anlaşılabildiği gibi ülkemizde hematoloji uzmanı sayısı kesinlikle yeter-
sizdir ve bu sayının hızla arttırılması gereklidir. 

Ülkemizde hematoloji eğitimi 6 yıllık tıp fakültesi dönemi ve 5 yıllık iç hastalıkları ihtisasının ardın-
dan 3 yıl süren bir yan dal (üst ihtisas) eğitimi ile tamamlanmaktadır. Hematoloji son yıllarda en çok 
ilerleme sağlanan tıp alanları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemizde geleneksel adıyla kemik 
iliği nakli olarak bilinen kök hücre transplantasyonları 20 yılı aşkın süredir hematologlar tarafından 
başarıyla yapılmaktadır. Çok sayıda ölümcül hastalıkla mücadelede de önemli adımlar atılmıştır. 
Lösemiler, lenfomalar, kalıtsal bazı kan ve metabolizma hastalıkları bunlar arasında en önemlileridir. 
Son yıllarda adeta patlarcasına büyüyen kök hücre (stem cell) araştırmaları da hematolojinin ana 
konuları arasında yer almaktadır. 

Hematoloji tıbbi bilimler arasında temel öneme sahip bilim dallarından biridir ve bunun dayanakları 
beş ana başlıkta özetlenebilir.

1. Hematoloji, pek çok bilim dalı için ya eğitim verici olmakta ya da işbirliği halinde 
çalışmaktadır. Hematolojinin tıp eğitimindeki alanı kansızlıktan aspirin gibi trombosit 
fonksiyonlarını bozan ilaçlara, kan kanserlerinden (lösemi) lenf bezi kanserlerine (lenfoma), 
kemik iliği naklinden kök hücre temelli tedavilere kadar son derece geniş bir yelpazeyi 
kapsamaktadır. Göğüs hastalıkları, kalp cerrahisi, genel cerrahi, kardiyoloji, damar cerrahisi,  
nöroloji, yoğun bakım üniteleri, enfeksiyon hastalıkları, gastroenteroloji ve dermatoloji başta 
olmak üzere tüm dallarla işbirliği halindedir ve eğitimlerinde yer alabilmektedir. 

2. İnsan ömrünün giderek uzadığı gerçeği, belli bazı hastalıklarda artış olasılığını beraberinde 
getirmiştir. Kan kanserleri, lenf bezi kanserleri bunlar arasındadır. Sıklıklarında yavaş bir artış 
söz konusudur. Bu nedenle hematolojinin görev alanına giren yük giderek artmaktadır.
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3. Ülkemizde bir yılda yaklaşık 700-800 arası kök hücre (kemik iliği) nakli gerçekleştirilmektedir. 
Bu sayı olması gerekenin yaklaşık %15-20’si olup, evrensel boyutlarda gelişmiş ülke 
rakamlarının çok altında kalmaktadır. Kısaca ülkemizde yeterince hasta şifa sağlayıcı bir 
tedavi seçeneği olan kök hücre naklinden yararlanamamaktadır. Bunun sebebi kemik iliği 
nakli yapan merkezlerimizin sayı ve kapasitesindeki yetersizliktir. ABD’de yaklaşık 217 
merkez, ülkemizde ise 23 merkez (Sağlık Bakanlığı onaylı) bulunmaktadır. Merkezlerin 
yetersizliğine sebep olan faktörlerden biri hematoloji uzmanı sayısının azlığıdır. Bugün için 
var olan sayının yetersizliğinin yanı sıra, mevzuattaki sorunlar nedeniyle son 1-2 yıldır 
hematoloji eğitimine yeni eleman başlatmak mümkün olmamıştır. Bugünü kurtarmış olsak 
bile,  önümüzdeki kısa dönemde yeni hematoloji uzmanı mezun olamayacağı için “açık” 
katlanacaktır. 

4. Sayıca 200’den az olan hematoloji uzmanlarımız rutin işlere boğulmuş, araştırma yapamaz 
hale gelmişlerdir. Oysa TÜBİTAK Vizyon 2023 Teknolojik Öngörü programında da yer 
aldığı gibi,  kök hücre araştırmaları ülkemiz için önemli bir fırsattır. Bu alanda yapılacak 
çalışmaların evrensel bilime katkısının yanı sıra ülke çıkarlarımız için de son derece 
önemli olduğunu bilmek durumundayız. Dünyanın her yerinde kök hücre araştırmalarını 
hematologlar ya planlamakta ve yönetmekte, veya ekip bünyesinde yer almaktadırlar. Bir 
kez daha vurgulamak gerekir ki ülkemizde de kök hücre tedavileri hematologlar tarafından 
yaklaşık 20 yılı aşkın süredir başarıyla uygulanmaktadır.

5. Nükleer saldırı ve kazalarda insanlarda ortaya çıkan ölümcül tablo kemik iliği yetmezliğine 
bağlı olarak gelişmektedir. Bu tablonun düzeltilmesinde hematolojik destek tedavilerinin 
yanı sıra kök hücre nakli önemli yer tutmakta; dolayısıyla nükleer tehditler karşısında 
hematoloji uzmanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu saptama, ulusal stratejik bir 
değerlendirme olarak algılanmalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Türk Hematoloji Derneği, acilen üniversitelerimizde  Hematoloji 
uzmanı yetiştirmeye yönelik kadroların artırılmasını önermektedir (Hematoloji eğitimi ülkemizde, 
bir devlet hastanesi dışında, yalnız üniversitelerimizde verilmektedir.) Bu öneri, çeşitli nedenlerle 
gerçekleştirilemeyecek ise, Sağlık Bakanlığı ile Üniversitelerimizin ortak çalışması sonucu; 
Bakanlık kanalıyla yaratılacak kadrolarla, Üniversitelerdeki Hematoloji araştırma görevlilerinin sayı-
ları artırılmalıdır. Tıp Fakültelerinin kapasiteleri çok sayıda araştırma görevlisine aynı dönemde yan 
dal ihtisası vermeye yeterlidir. Hal böyle iken, tek şefi olan bir devlet hastanesinde 5-6 araştırma 
görevlisinin eğitim alıyor olması, buna karşın daha fazla öğretim üyesi ve daha geniş olanakları 
olan Tıp Fakültelerinde 1-2 araştırma görevlisinin eğitim alıyor olması evrensel eğitim ölçütleri 
temelinde  ülkemiz adına yanlış bir yaklaşım olacaktır.

Konu gerçekten ülkemizin yakın ve uzak geleceği için bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Yüksek 
sorumluluk anlayışımız gereği durumu bu alandaki tüm paydaşlara bir kez daha duyurmak ve her 
türlü işbirliği veya katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. 

5.8 THD “YUS” ile ilgili önerilerin bildirilmesi için ilgili Uzmanlık Dernekleri ile iletişime geçmiş ve aşa-
ğıda hazırlanan metni  Sağlık Bakanlığı, Üniversitelerarası Kurul, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, 
Yükseköğretim Kurumu, Türk Tabipler Birliğine göndermiştir.

Gönderilen 07.09.2007 tarihli rapor.  

Ülkemizde uzunca bir süredir tıp alanında yan dal uzmanlık eğitimi (yan dal ihtisası) verileme-
mektedir. Gerekli düzenlemelerin yapılamayışından kaynaklanan bu durumun acil olarak düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

Yan dal uzmanları, altı yıllık tıp eğitimi üzerine, beş yıllık zorlu bir İç Hastalıkları ihtisası ve onun 
da üzerine üç yıllık bir üst ihtisas eğitimi; araya giren –zorunlu- devlet hizmetleri ile son derece uzun 
ve yorucu bir süreç sonrası yetişmektedirler. Şu anda ülkemizde yan dal ihtisası programları teorik 
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olarak kapalıdır. Son 2 yıldır yeni eleman alınamadığı ve en erken bugün eleman alınsa bile bunların 3 
yılda yetişeceği düşünülecek olursa, Türk Tıbbında 5 yıllık bir “ara” dönem yaşanacağı açıktır. Bunun 
sonuçları, hasta bakımından öğretim üyesi yetişmesine kadar geniş bir alanda, derinden hissedilecek 
ve geleceğimize ipotek koyacaktır

İç Hastalıkları alanında yan dal uzmanlık eğitimi, öğretim üyeliğine giden yolun son halkasıdır. Bu 
sebeple eğitim verilecek adaylar son derece özenli ve titiz bir yöntemle seçilmelidir. Bu aşamada tek 
bir teorik sınav yalnızca kuru bilgiyi ölçen bir yaklaşım olacaktır. Bunun yerine, bütün gelişmiş ülkeler-
de olduğu gibi ülkemizde de bu aşamaya başlamak için, adayın liyakat, bilim insanı olmaya yatkınlık, 
çalışma arzusu, yetenekler, geçmişinde yaptığı çalışmalar gibi özelliklerinin de göz önüne alınabildiği, 
merkezi bir eşik sınavı sonrası yüz yüze görüşme (mülakat) yöntemi benimsenmelidir. Merkezi 
sınavla öznel etkiler ortadan kaldırılarak adalet ve eşitlik sağlanmış olacak, mülakatla da uygun adayın 
uygun ortamda eğitim alması sağlanmış olacaktır. Bu durum hem aday, hem de eğitim veren kurum 
açısından verimliliği arttıracak, ülkemiz tıbbına daha fazla katkı sağlayacaktır. T.C. Ziraat Bankası’na 
eleman alınırken uygulanan yöntem (KPSS sınavı sonrası sözlü sınav), Türkiye’de bilim insanı ve 
öğretim üyesi olarak yetiştirilecek kişilerin belirleneceği aşamadaki seçmelerden esirgenmemelidir.

Aşağıda imzaları olan bizler, bu alanda çalışan uzmanlık derneklerinin başkanları olarak, yönetim 
kurullarımızda alınan kararlara göre: 

Yan dal ihtisasına başlamak için, sakıncalı olduğunu düşündüğümüz, tek bir yerleştirme sınavı 
yerine, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi merkezi eşik sınav(lar)ının ardından yüz yüze görüşme (müla-
kat) yönteminin benimsenmesini ve bu yönde düzenlemelerin acilen yapılmasını önermekte  ve bu 
konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmekteyiz

Akademik Geriatri Derneği Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği 

Prof. Dr. Servet Arıoğul Prof. Dr. Taner Demirer                  

Türk Gastroenteroloji Derneği Türk Hematoloji Derneği

Prof. Dr. Ömer Özütemiz Prof. Dr. Muhit Özcan

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Türk Nefroloji Derneği  

Prof. Dr. Hasan Yazıcı Prof. Dr. Kamil Serdengeçti   

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği

Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur Prof. Dr. Ayfer Tuncer

5.9 Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için Prof. Dr. Hamdi Akan, Doç 
Dr. Mutlu Arat ve  Doç. Dr. Gülsüm Özet tarafından hazırlanmış olan “Türkiye Ve Dünya’da Mezuniyet 
Sonrası Hematoloji Üst Uzmanlık Eğitimi  Ve  Hematoloji Müfredatı” iletilmiş ve 33. Ulusal Hematoloji 
Kongresinde üyelerimize dağıtılmak üzere kitapçık haline getirilmiştir. 

6- THD BASIN

6.1 Turkish Journal of Hematology

Türk Hematoloji Derneği resmi yayını “Turkish Journal of Hematology” ismiyle uluslararası bir 
kurul ile uluslararası bir dergi çıkarmaktadır. Dergi, 1951 yılında Prof. E. Frank’ın yayımladığı “New 
İstanbul Contribution of Clinical Science” ın devamı niteliğindedir. Dergi EMBASE, Chemical Abstracts 
ve Scopus tarama indekslerine girmiştir. Turkish Journal of Hematology, www.tjh.com.tr adresinde 
erişilebilir tam metin halinde görülebilmekte, arşivi taranabilmekte, bir sonraki sayıda yer alacak 
makaleler taşınabilir formatta incelenebilmektedir. Türk Hematoloji Derneği üyelerine ve yurtdışında 
birçok önemli kütüphaneye ulaştırılan TJH, hedef kitlesini genişletmeyi ve tüm hematoloji derneklerine 
ulaşmayı hedeflemektedir.

Turkish Journal of Hematology, ilk basımından itibaren büyük ilerleme kaydetmiştir. Dergimiz, üç 
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ayda bir yayımlanır ve elektronik ortamda, derleme makaleleri, araştırma makaleleri, kısa raporlar, 
görüntüler ve editöre mektuplar gibi birçok yayın türünü kabul etmektedir. TJH’nin hedefi, hak ettiği 
yeri bulması ve SCI’ ya girmesidir. Bunun için atıfları önemseyen dergi, yayımlanan makaleleri atıf 
yaparken kullanmak isteyen yazarlara, son beş yıl içinde yayımlanmış konu ile ilgili makaleleri gön-
dermektedir.

Türk Hematoloji Derneği, üyesi olan TJH hakemlerine 100 YTL destek vermektedir. Aynı zamanda 
araştırma makalesi ve derlemeler ile katkıda bulunan yazarları da makale başına 350 YTL/ üye sayısı 
kadar desteklemektedir. 

Son olarak 2007 yılının 3. sayısının yayımlandığı Turkish Journal of Hematology, bir bilimsel dergi 
olmanın yanında, son iki yıldır kapağında Türk resim sanatının seçkin eserlerine yer vererek ulusal 
sanatımızı da sergilemekte ve bilimi sanatla buluşturmaktadır.

Ayrıntılı TJH raporu arka sayfalarda okunabilir.

 6.2 THD Haber Bülteni

Amacı, Türk Hematoloji Derneği’nin faaliyetleri, görüşleri hakkında üyelerine ve ilgili kurum ve 
kuruluşlara bilgi vermek olan THD Haber Bülteni üç ayda bir yayımlanmaktadır. Türk Hematoloji 
Derneği’nin son faaliyetleri ile bir sivil toplum kuruluşu olarak belirttiği görüşlerinin yanında, bir bilim 
dalı olarak hematolojideki son gelişmeler hakkında bilgiler yer almakta, üyelerimizden gelen yazıları, 
haberleri kabul etmekte, üyelerimizin başarılarını ve hematoloji ilgili diğer ulusal ve uluslararası 
derneklerin kongrelerini duyurmaktadır. Yakın zamanda gerçekleştirilecek etkinlikler ve programları 
konusunda da okuyucuları haberdar etmektedir. www.thd.org.tr web sitemizde yer alan anketlerin 
sonuçları da THD haber Bülteni’nde yayımlanmaktadır. 

Bültende yer alan “Basında THD” bölümü ile yazılı basında yer alan THD ve üyeleri ile ilgili haberle-
re ulaşabilmek için adresler ve özetleri bulunmaktadır. “Yeni Çıkanlar” bölümünde ise yakın zamanda 
yayımlanmış hematoloji ilgili kitap ve yayınlar duyurulmaktadır. Üç ayda bir yayımlanan THD Haber 
Bülteni’nin her ay çıkarılması hedeflenmektedir. Bu konuda üyelerimiz ile röportajlar planlanmakta ve 
aktif sürece katılımınız beklenmektedir.

6.3 THD Basın Bildirileri

Bültenimizde ve web sayfamızda yer alan Basında THD Bölümü, yazılı ve görsel basın takip edi-
lerek oluşturulan arşivden yararlanılarak hazırlanmaktadır. Tüm gazeteler ve internet üzerinde haber 
ajansları taranarak, Türk Hematoloji Derneği’nin öncülük ettiği konular hakkında bilgi toplanmakta, 
Türk Hematoloji Derneği’nin girişimleri, faaliyet haberleri, basın açıklamaları, röportajlar, üyeler ile 
ilgili haberler taranmaktadır. 

Hematoloji bilim dalındaki son gelişmeler, bilimsel aktivitelerin yanı sıra basından da izlenmekte, 
kitlelere ulaşan bilgi takip edilmekte,  bülten yardımıyla bu konuda tüm üye, ilgili kurum ve kuruluşlara 
bilgi verilmektedir. Web sitemiz www.thd.org.tr ‘de oluşturulan Basın ve Hematoloji Bölümü’nde 
de bu haberler yer almaktadır. Bu sayede hızlı biçimde haberlere ulaşılabildiği gibi Türk Hematoloji 
Derneği’nin görüşleri de tüm ilgilenenlere internet vasıtasıyla da aktarılabilmektedir.

Ayrıca Derneğimizin gerçekleştirmiş olduğu kongrelerin ardından; Kongrenin genel akışı, katılımcı-
lar, kongrede aktarılan bilgiler ve tartışılan konular gibi bilgileri içeren bir basın bildirgesi hazırlamakta 
ve bu bilgileri basın kanalıyla aktarmaktadır.

Yapılan kongrenin bir özeti şeklinde hazırlanan bu bildirgeler aynı zamanda derneğimizin web say-
fasında www.thd.org.tr adresinde basın ve hematoloji bölümünde de üyelerimizle paylaşılmaktadır. 

6.4. “Infections in Hematopoietic Stem Cell Transplantation” kitabı

Infeksiyon BAK’nin hazırladığı ve editörlüğünü Can Boğa ile Hamdi Akan’ın yaptığı  “Infections in 
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Hematopoietic Stem Cell Transplantation”isimli kitaptan bin adet basıldı. Kurs ve kongrelerde THD 
üyelerine ücretsiz dağıtıldı.

7- ÜYELERİMİZ HAKKINDA

7.1 Üyelerimizden Gelen Başarı Haberleri

TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Ayhan O. Çavdar ’a, kanser alanındaki katkıları ve özellikle çocuk 
kanserleri disiplinini Türkiye’de kurması nedeniyle, Pasteur Enstitüsü’nde kurulu olan INCTR 
(Uluslararası Kanser Tedavi ve Araştırma Kurumu) tarafından, Uluslararası Onkoloji Ödüllerinden biri 
verildi. Özellikle sınırlı olanakları olan ülkelerde çalışan ve kanser kontrolünde büyük katkıları olan bilim 
insanlarına verilen bu ödül INCTR ’nin 1 Mart 2007’de, Brezilya’nın Sau Paulo kentinde düzenlediği 
7. Bilimsel Kongresi’nde, INCTR Başkanı Prof. I. Magrath ve Kongre Başkanı Prof. Sidnei Epelman 
tarafından Prof.Dr. Çavdar’a takdim edildi. Prof. Dr. Çavdar, törende, Türk çocuklarında gözde tümör 
(Orbital Gr. Sarkoma) ile seyreden akut miyelositik lösemilerde (Acute myelocytic Leukemia associa-
ted with orbital granulocytic sarcoma [OGS] in Turkish children) yaptığı araştırmaları (40 yıllık) içeren 
bilimsel bir konferans verdi. 

Murat Akova Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Infeksiyöz Hastalıklar Derneği” (ESCMID) Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Cumhuriyet Bilim Teknik Dergisi’ nin 4 Şubat 2006 tarihli 985. sayısında “Tüm Bilimciler Başarı 
Listesi” başlığıyla yer alan haberde tüm bilim dallarından 260 bilim adamının ismi yayınlandı. Bu 
listede Hasan Yazıcı, Çiğdem Altay, Tayfun Özcelik, Şinasi Özsoylu, Aytemiz Gürgey, Burhan Say, 
Taner Demirer, Ayhan Çavdar, Emin Kansu, Nejat Akar, Ayten Arcasoy, İbrahim Haznedaroğlu, Gönül 
Hiçsönmez, Orhan Ulutin, Selma Ünal, Engin Bermek, İzzet Berkel ve Meral Beksaç gibi THD’nin 
değerli üyeleri de yer almaktaydı. 

Dernek üyelerimizden Prof. Dr. Semra Paydaş, “Türkiye’de Non-Hodgkin Lenfoma” konulu araş-
tırmasıyla, “Novartis Onkoloji Bilim Ödülü”nü kazandı. 

7.2 12.02.2006 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında yapılan incelemelerde üye defterin-
de kayıtlı 650 THD üyesinin olduğu ve bu üyelerin 576’ sının aktif olduğu tespit edilmiştir. Üye kayıt 
defterinde yer alan 55 üyemizin iletişim bilgilerine ulaşılamamaktadır. 

Hiç aidat ödemesi yapmayan üyelerimizin sayısının ise 122 olduğu görüldü. Hiç aidat ödemesi 
yapmayan üyelerin önce mektup ve telefonla uyarılmasını takiben noter kanalı ile uyarı yollanarak 
dernek tüzüğüne uygun olarak üyeliklerinin sonlandırılmasına karar verildi.

8. THD Eski- Yeni Yönetim Kurul Yemeği, Tarih: 25 Aralık 2005 Ankara

THD yeni yönetim kurulunun 25 Aralık 2005’de düzenlediği yemekte bir önceki yönetim kurulu 
(Sn. Gürgey ve Tanyeli katılamadılar) ve yeni yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Toplantı, derneği-
mizdeki buluşmadan sonra akşam yemeği için gidilen Sheraton Oteli’nde devam etti. Yönetim kurulu 
üyelerimizin dernek yapısı, işleyişi, ilkeleri ve anlayışı ile ilgili fikir alışverişinde bulunduğu gecede 
zaman zaman duygusal anlar da yaşandı. Yeni yönetim kurulu, dört yıldır derneğin yönetim kurulunda 
yer alan değerli üyelere özverili, başarılı ve yenilikçi çalışmaları için teşekkür ederek Türk Hematoloji 
Derneği adına birer dizüstü bilgisayar hediye etti.

9. THD Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı, Tarih: 27 Mayıs 2006 Ankara 

THD Yönetim Kurulu, kamu yararına çalışan dernek statüsünü alabilmek için İstanbul Valiliği 
İl Dernekler Müdürlüğü’ne bir başvuruda bulunmuştu. Bu başvuru Valilikçe değerlendirilmiş olup 
konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği’nden gelen 28 Eylül 2005 tarih ve 26211 sayılı cevabi yazıda 
derneğimizin kamu yararına çalışan derneklerden sayılmasında valilikçe bir sakınca bulunmadığı 
iletilmiştir. Bunun üzerine Valilikten alınan bilgiler ışığında “Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsü” 
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kazanabilmek için dernek tüzüğümüzün sadece bu amaca yönelik bazı ifadelerle güncellenmesi 
gerektiğinden, Yönetim Kurulumuzca, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısının, 20 Mayıs 2006 tarihinde yapılması planlanmış olup söz konusu toplantıda yeterli 
çoğunluk sağlanamamış olması nedeniyle 27 Mayıs 2006 tarihinde Ankara, Neva Palas Oteli’nde 
saat 11:00’de yapıldı. Genel Kurulda, değişiklik yapılması planlanan tüzük maddeleri tek tek okunarak 
tartışıldı ve değişiklikler oy birliği ile kabul edildi.

10. THD Kamu yararına çalışan dernek olmak için gerekli başvuruyu yaptı

Olağanüstü Genel Kurulda alınan karar sonrası THD Yönetim Kurulu Kamu yararına çalışan dernek 
statüsü alabilmek için İstanbul İl Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne gerekli başvuruyu yaptı. İstanbul 
İl Valiliği’nden gelen 28.09.2006 tarih ve 26211 sayılı yazısında derneğimizin kamu yararına çalışan 
derneklerden sayılmasında valilikçe bir sakınca bulunmadığı iletildi.

Bunun üzerine valilikten istenen derneğimizin faaliyetleri mali durumu hakkında geniş bir rapor 
hazırlandı ve inceleme için teslim edildi. Dernek saymanımızın yakın takip ettiği değerlendirme sonu-
cunu merak ve sabırla bekliyoruz.

11. THD Bilimsel Alt Komite Yönetimlerini Seçti, Tarih: 11 Kasım 2006 Yer: Antalya - Türkiye  

THD’nin 2002 yılında hazırlanarak yürürlüğe giren “Türk Hematoloji Derneği Bilimsel Alt 
Komitelerinin Oluşturulması ve Çalışma İlkeleri Yönergesi” kapsamında oluşturduğu Bilimsel Alt 
Komitelerinin görev süresi 2006 yılı ekim ayında sona erdi. Bugüne kadar birçok üyemizin aktif 
olarak görev yaptığı ve dernek yönetimiyle birlikte, bilimsel alt komite kurslarının düzenlenmesi konu-
sunda yoğun çalışmalar sergileyen komiteler yeni üyelerini 32. Ulusal Hematoloji Kongresi sırasında 
Antalya’da seçti.

THD yönetim kurulunca, THD Bilimsel Alt Komite yapılanma ve yönergelerinde bazı değişiklikler 
yapıldı. Yeni yönerge ile gelen en önemli değişikliklerden biri BAK görev süresinde yapıldı. Bu görev 
için öngörülen süre daha önce 2 yıl olup, en fazla üst üste 2 dönem başkanlık yapılabilirken; yapılan 
değişiklikle görev süresi 4 yıl olarak belirlendi. 4 yıllık görev süresini tamamlayan başkan aynı BAK’a 
aday olamayacak ancak başka bir BAK’a başkan adayı olabilecek. Yapılan değişiklikle ayrıca bugüne 
kadar alt komiteler için iki başkan ve sekreter belirlemek için seçim yapılırken, başkan sayısı bir olarak 
belirlendi ve sekreterlerin seçimi BAK başkanına bırakıldı. 

12. THD Bilim dilinde de Türkçe kullanımı ile ilgili kampanya başlattı

“THD’NİN ÖNERİSİ DAHA ÇOK TÜRKÇE DAHA GÜZEL TÜRKÇE”

Türk Hematoloji Derneği, Bilim dilinde de Türkçe’nin kullanımının yaygınlaşması ve önemini vur-
gulayabilmek amacıyla tüm yayınlarında, basılı materyallerinde ve yazışmalarında kullanmak üzere 
slogan çalışması yapmaktadır. Türkçe’nin geliştirilmesi, zenginleştirilmesi ve özelleştirilmesi için 
kullanacağı slogan için Türk Dil Kurumu ile ortak çalışma yapan derneğimiz “THD’ nin önerisi daha 
çok Türkçe, daha güzel Türkçe” sloganıyla tüm üyelerimizi bu kampanyaya destek vermeye davet 
ediyor. Türkçe’mizde olmayan hematolojik terimlerin ve halen uzlaşı sağlanamamış betimlemelerin 
ortak bir zeminde tartışılabilmesi ve bir uzlaşı dağarcığı yaratılması için hazırlıklarımız devam ediyor. 
2007 yılında “Bilim Dalı Türkçe Paneli” ve “En Güzel Türkçe” bildiri ödülü ulusal kongre programında 
yerini aldı.

13. THD- Sağlık Bakanlığı ortak “KIT Hemşireliği Sertifikasyon Programı” 

Türk Hematoloji Derneği, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, kemik iliği ve 
kök hücre transplantasyon hemşireliği programının yasal statü kazanması amacı ile başvuru yaptı. 
İlgili sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşirelerin standart bir program kapsamında eğitilerek, 
Transplantasyon Hemşireliği’ hizmetlerinin kalitesini arttırmak, ülke sathında, eşit ve dengeli dağılımını 
sağlama amacına yönelik bir eğitim ve sertifikasyon programı düzenleme isteğimiz bildirildi. Bu kap-
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samda ‘Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Sertifikasyon Programı Uyguluma Yönergesi’ oluş-
turarak bakanlığa iletti. Bakanlıktan yanıt alınması durumunda ülkemizde yetişmiş transplantasyon 
hemşireliği eğitimi verilecektir. 2008 yılında yapılacak olan 5. KŞN ve KHT kongresinde bu hemşire 
eğitim kursunun da düzenlenmesine karar verildi.

14. THD Yeşil Sahalarda 

Türk Hematoloji Derneği (THD) ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) (2006/216 sayılı yazı) 
ortaklığıyla gerçekleşen etkinlikte futbolcular, 17-19 Kasım tarihleri arasında Turkcell Süper Ligi’nde 
oynanan maçlara, ellerinde bilgilendirici bez pankartlarla çıktılar. Pankartlarda yazan “Lenfomanın 
Tedavisi Var Korkmayın” sözleriyle, Lenfomada doğru teşhis ve tedavi konusuna kamuoyunun dikkati 
çekilmek istendi.  THD Başkanı Dr. Muhit Özcan konuyla ilgili olarak, halkın sadece yüzde 2.6’sının 
bu hastalığı tanıdığını belirtmiş ve ülkemizde oldukça yaygın olan Lenfoma konusunda kamuoyunun 
ilgisini çekebilecek bu tür etkinliklerin önemine ve bu tür bilinçlendirme kampanyalarının gerekliliğine 
değindi.

15.  Dikkat! Lenfoma Toplum ve Hekim Bilinçlendirme Kampanyası

Türk Hematoloji Derneği, lenf bezi kanseri olarak bilinen lenfoma konusunda kamuoyunu bilgi-
lendirmek amacıyla Eylül ayında bir kampanya başlattı. Bir ay sürecek olan ‘Dikkat Lenfoma’ kam-
panyası; çoğu zaman belirtileri nedeniyle farklı hastalıklar ile karıştırılabilen ve teşhis konulamayan 
lenfoma’yı tanıtmayı ve tedavi edildiğinde, tedavi başarısının yüksek olduğunu anlatmayı hedefliyor. 
Eylül ayı boyunca televizyon, yazılı basın, internet ve dış mekan mecraları üzerinden yapılacak bilgi-
lendirme kampanyası ile lenfoma’ya dikkat çekilecek. Türk Hematoloji Derneği tarafından  düzenlenen 
‘Dikkat Lenfoma’ kampanyası; çoğu zaman grip benzeri semptomlar gösteren bu hastalığın erken 
teşhis yollarını ve tedavideki başarı oranını, trafik işaretleri ve bilgilendirci broşürler ile geniş kesimlere 
anlatmaya çalışacak. 

Eylül ayı boyunca gazetelerde, sokak ilan panolarında, alışveriş merkezlerinde, metro ve otobüs 
gibi toplu taşıma araçları ile internet’te yer bulacak kampanyada; trafik işaretleri tabelalarında okuma-
yazması olmayan kişilerin bile rahatlıkla anlayabileceği kolaylıkta simgeler kullanılacak. Televizyon fil-
minde ve ilanlarda hastalığın genel belirtileri anlatılırken, www.dikkatlenfoma.com internet sitesinden 
her türlü ayrıntıya ulaşılabilecek. 

Kampanyanın tanıtım toplantısında bir konuşma yapan Dr. Muhit Özcan; Uygun tanı ve gerekli 
tedavinin yapılması halinde tamamen iyileşme sağlanan bir hastalık olan lenfoma’nın Türkiye’de 
yeterince tanınmadığına dikkat çekerken, geniş kitlelere ulaşmak istediklerini; ayrıca kampanyanın 15 
Eylül Dünya Lenfoma Günü’ne rastladığına ve 15 Eylül’de birçok ülkede hastalığa dikkat çekileceğini 
ifade etti. 

Grip benzeri semptomlarla kendini gösteren lenfomanın en önemli işaretlerinin boyunda, koltuk 
altında veya kasıklardaki oluşan ağrısız bezeler, gece terlemesi, düşmeyen ve sebebi bilinmeyen ateş 
olduğunu söyleyen Prof. Dr. Muhit Özcan, sürekli yorgunluk ve kilo kaybının da lenfoma habercisi 
olabileceğini dile getirdi. Tüm kanser vakalarında olduğu gibi lenfomada da erken teşhisin önemini 
vurgulayan Dr. Muhit Özcan, ”Lenfomanın belirtileri çoğu zaman grip gibi basit hastalıklarla karıştırıla-
bilir ve hastanın teşhisi gecikebilir. Oysa uygun tanı ile lenfoma tedavisinde başarı oranı çok yüksektir. 
Kampanyamız süresince hekimlerimize de ulaşmak için ayrı bir gayret içinde olacağız. Çünkü bu 
belirtilerle gelen hastaların, konunun uzmanlarına ve uygun merkezlere zaman kaybetmeden yönlen-
dirilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye gibi lenfomanın bilinmediği bir ülkede, hekimlerimizin konuyla 

ilgili hassasiyetleri daha fazla hayat kurtarabilir.” diye konuştu.  

Başlatmış olduğumuz bu kampanya büyük yankı uyandırdı. Basın, televizyon kanalları 
konu hakkında program yapmak ve bu kampanyayı desteklemek için derneğimizle iletişime 
geçti. Tıp alanında yayın yapan dergiler bu çalışmaya destek vermek istediklerini belirterek 
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konu hakkında dergilerinde yayın yapmak üzere dernek yönetim kurulumuzla basın toplantısı 
gerçekleştirdiler. Bu projenin tüm aşamalarında THD Lenfoma BAK ile sıkı bir işbirliği içinde çalışıldı 
ve geribildirimler kendileri ile de paylaşıldı. THD lenfoma tedavisinin kemik iliği değerlendirmesi ve 
hematopoetik hücre naklini aktif olarak kullandıkları için hematologlar tarafından yapılmasını benimsi-
yor. Bu zamana kadar yapılan lenfoma kursu, lenfoma konsültasyon zinciri projesi de bu politikanın 
önemli parçaları. Lenfoma BAK İç Hastalıkları Uzmanlar Derneği ve Pratisyen Hekimler Derneği ile 
lenfoma okulları projesinde çalışmaktalar.

16. Türk Hematoloji Derneği,  Eczacıbaşı, Schering, Biem, Roche Müstahzarları Sanayı Anon-
im Şirketi, Baxter, Novartis, Lab Ticaret Laboratuar ve Novo Nordisk firmalarının BUT ile ilgili 
derneğimize yaptıkları resmi görüş istemleri, konu ile ilgili Hemofili, Hemaferez Bilimsel Alt 
Komitelere yönelterek, firmalara derneğin bilimsel görüşlerini aktardı. 

17. Hukuki danışmanlık için alınan 3 tekliften en uygun olan Akkaya Hukuk bürosu ile 01.11.2006 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzalanmasına 10.09.2007 tarihinde 
karar verildi.

18. THD web sayfası

Yüklenici firmanın sözleşmesi şubat ayında biteceği için yeniden uygun firmalardan teklif alın-
masına ve YK’da görüşülmesine karar verildi. Yönetim kuruluna davet edilen, Pleksus, Lookus ve 
İris firmaları demolarını 02.04.2007 tarihinde yaptılar ve tekliflerini getirdiler. Yapılan değerlendirme 
sonucunda Pleksus firması ile sözleşmenin sonlandırıldı, ve İris ile sözleşme imzalandı. Yıl sonunda 
İris ile olan sözleşmede yenilenmedi ve Lookus firması ile 2007-2008 döneminde hem resmi sanal 
sayfamız hem de TJH için sözleşme imzalandı. 

29.04.2007 tarihli kararla Novartis firmasının THD’nin her türlü görüş ve yüklenici firma seçme 
hakkını elinde tutması kaydıyla sanal sayfamıza ve TJH’ye sponsor olması kabul edildi. 

19. 24.12.2005 tarihli yönetim kurulu toplantısında kök hücre konusunda gerekli görüldüğü durum-
larda ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmek üzere, Kök Hücre Biyolojisi BAK ve Transplant BAK’a, bir 
rapor hazırlamaları için istemde bulunulmasına karar verildi. 28.02.2006 tarihinde bilimsel alt komite 
tarafından hazırlanan rapor gelmiş ve THD tarafından duyurulmuştur.

THD Yönetim Kurulu Adına;
Doç. Dr. Mutlu Arat
Genel Sekreter
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TURKISH JOURNAL OF HAEMATOLOGY 2005-2007 YILLARI ÇALIŞMA RAPORU

GİRİŞ

Türk Hematoloji Derneğinin basılı bilimsel yayını “Turkish Journal of Hematology” 1951 yılında 
Prof. Dr. E. Frank’in çalışmaları sonucunda “New İstanbul Contribution to Clinical Science” adı altında 
basılmıştır. Daha sonra Prof. Dr. Orhan Ulutin 1962 yılında yeniden düzenlemiş ve günümüze kadar 
yoğun gayret ve emekler sonrası gelmiştir. 2006 yılında yenilenen yüzü ve internet sayfası ile kullanı-
cılara daha rahat ulaşım ve değerlendirme imkanı sunmaktadır. Derginin asıl hedefi Science Citation 
Index e girerek hak ettiği noktaya ulaşmasıdır. Bu amaç doğrultusunda bu sene ikinci başvurumuz 
profesyonel bir basımevinin yönlendirmesi ile yapılacaktır.

THD, üyesi olan tüm öğretim elemanlarını ve araştırmacıları hematoloji alanında uluslar arası 
düzeyde yayın yapmaya teşvik etmek ve Turkish Journal of Hematology dergisinin uluslararası 
indekslerde yer almasına yardımcı olmak ilkesini benimsemiştir. 2003 yılında yürürlüğe giren “THD 
Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek ve Özendirme Programı” yönergesine göre; 2003 yılı 1.200 
YTL, 2004 yılı 2.000 YTL, 2005 yılı 2.400 YTL olan A kategorisi makale ödül miktarı 2006 yılı için 
2.600 YTL ve bu yılda 2.700 YTL olarak belirlendi. Ayrıca, Turkish Journal of Hematology’e yapılan 
her bir atıf için ödül artırımı %20’den %25’ e çıkarılırken, 2006 yılından itibaren hematoloji dışı der-
gilerde yer alan (SCI-E kapsamınd) yayınlara da TJH’ ye yapılan atıflarda üyelerimize atıf başına 650 
YTL destek verilmesine karar verildi.

Türk Hematoloji Derneği, Turkish Journal of Hematology dergisine derleme ve araştırma maka-
lesi gönderen üyelerine sene başından itibaren ödeme yapma kararı almıştır. “Turkish Journal of 
Hematology” editörler kurulunun yıl sonunda yapacağı değerlendirme toplantısı sonrası, makaleleri 
değerlendirmek için emek ve zaman harcayan tüm hakemlerimize de değerlendirme özendirme ödülü 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Burada THD YK ve TJH Editörler Kurulu zamanında, hızlı ve içerik olarak 
yetkin değerlendirme sürecini hedeflemektedir.

Bu uygulamalar 2007 yılı için geçerli olup C2 grubu yayın teşvikinden sadece THD üyeleri 
yararlanabilecektir. Hakemlik ödülleri yıl sonunda THD tarafından değerlendirilip yapılacaktır. TJH 
yayın özendirme ödülü için web sayfamızdaki formları doldurarak THD’ye bireysel ve resmi başvuru 
yapmanız gerekmektedir.

“Turkish Journal of Hematology” nin internet ortamında her bir sayının ortalama ziyaretçi sayısı 
563,25 kişidir. 2006 yılında dergimize gönderilen 112 makaleden 53 tanesi kabul edilmiştir. Dergimize  
toplam 80 Prof. Dr. ;  49 Doç.Dr. ; 17 Yrd.Doç.  ; 40 Uzm.Dr. ve 22 doktor makale göndermiştir.

Turkish Journal of Hematology dergisinin temel hedefi okuyucularının desteği ile “Index Medicus”a 
girmektir. Dergiye www.tjh.com.tr adresinden tam metin ve açık erişim olarak ulaşılabilir.
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WEB SAYFASI KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2005-2007 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Web sayfası bu dönemde yeniden tasarlanmıştır. Dernek tüzüğü, yönergeleri, yönetimi ve alt 
komiteleri güncel halleri ile web sayfasında yer almaktadır. Web sayfası linkleri sürekli güncellenmekte 
ve üyelerimizin kolaylıkla ulaşabileceği şekilde eğitim bilgileri, kurs ve kongre kitapları da eklenmiştir. 
Hematoloji ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı toplantı takvimi de güncelliğini korumaktadır. Ayrıca TJH ekleri 
(supplementleri) de web sayfamızda tam metin yerini almıştır. Halk sağlığı adı altında hastalar için 
hastalıklara ait temel bilgilerin yer aldığı bir kısım yapılandırma aşamasındadır. Güncel olarak ana 
sayfada duyuru, haberler yenilenmekte ve basın ve hematoloji kısmında ise basında çıkan haberler 
yer almaktadır. Ana sayfada yer alan anket ile güncel hematoloji sorunları paylaşılmakta, sonuçları 
forum aracılığı ile tüm üyelerimize gönderilmektedir.

Turkish Journal of Hematology web sayfası “online” olarak THD Web sayfasında link bulundur-
makta olup Miyelom, Kronik Miyelositer Lösemi ve Lenfoma veri tabanları aktif olarak çalışmakta ve 
hasta kaydı yapılmaktadır.

Web sayfasında ayrıca word ve pdf formatında THD burs ve ödülleri .(Araştırma Projelerine 
Destek Programı, Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği, Uluslararası Bilimsel Yayınlara Destek 
ve Özendirme Programı,TJH Atıf Teşvik Başvuru Formu, Ulusal Kongre Bildiri Ödülü)hakkında bilgi, 
yönerge ve başvuru formları da yer almaktadır

Web sayfasında yer alan Ulusal ve Uluslararası kongre ve kursların bildiri ve konuşmacı kitapları 
şunlardır :

4. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, 
1-4 Mart 2007, Uludağ/BURSA

32. Ulusal Hematoloji Kongresi
8-12 Kasım 2006, Antalya

31. Ulusal Hematoloji Kongresi
23-28 Eylül 2004, Antalya

30. Ulusal Hematoloji Kongresi
10-14 Ekim 2003, İstanbul

29. Ulusal Hematoloji Kongresi
1-5 Kasım 2002, Kemer, Antalya

1st International Congress of Leukaemia Lymphoma Myeloma
24 Mayıs-27 Mayıs 2007, Fethiye 

ISH2005 Dünya Kongresi
28 Eylül-2 Ekim 2005, İstanbul

Akut Lösemi THD Bilimsel AK Kursu
8-9 Nisan 2006,  Aydın

Kök Hücre THD Bilimsel AK Kursu
29-30 Nisan 2006, Kayseri  

Ekstranodal Lenfoma THD Bilimsel AK Kursu
13-14 Mayıs 2006, Ankara

Türk Hematoloji Derneği Miyelom Günleri 4
24-25 Haziran 2006, İzmir

Moleküler Hematoloji Sitogenetik THD Bilimsel AK Kursu
11 Kasım 2006, Antalya

Enfeksiyon Hastalıkları THD Bilimsel AK Kursu
22-23 Aralık 2006, Adana

Forum’da kullanıcı sayısı 1000’i aşmıştır. Tüm üyelerimizin bu haberleşme portalını kullanarak 
duyurmak istediği haberleri, tüm forum üyeleriyle paylaşmalarını bekliyoruz.
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MALİ TABLO

YEMİNLİ MÜŞAVİRLİK RAPORU
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DENETLEME KURULU RAPORU

Dernek Unvanı: Türk Hematoloji Derneği 

Dernek Başkanlığı’na, 

Derneğimiz 02.10.2005 ve 30.06.2007 Dönemi ile ilgili hesaplarını tetkik ettik. Derneğin söz 
konusu dönemlerle ilgili incelemesi Usul ve Kanuna uygun olup hesap ve işlemlerin Muhasebe Belge 
ve Kayıtları üzerinden yapılmıştır. 

Bu itibarla, söz konusu dönemlere ait gelir-gider hesapları Derneğin Mali Durumunu doğru bir 
biçimde yansıtmakta olup gelir-gider hesaplarının Kabul ve Tasvibi ile Demek Yönetim Kurulu’nun 
İbrasına karar verilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla, 

    
 Zafer Gülbaş Uğur Özbek Teoman SOYSAL 
  



BÖLÜM III

THD TÜZÜĞÜ ve THD YÖNERGELERİ

• THD TÜZÜĞÜ (Güncelleme 27.Mayıs.2006)
• TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
• TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRICILARA KISA SÜRELİ YURTDIŞI BİLİMSEL 

ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ PROGRAMI
• TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI DESTEKLEME VE 

ÖZENDİRME PROGRAMI
• TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRELERİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ 

YÖNERGESİ
• HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI YÖNERGESİ 
• TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL ALT KOMİTELERİN OLUŞTURULMASI VE ÇALIŞMA 
İLKELERİ YÖNERGESİ



49

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (son güncelleme 27. Mayıs.2006)

Derneğin Adı

Madde 1. Derneğin adı “Türk Hematoloji Derneği” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Adresi: 
Türkocağı Caddesi No:17, Cağaloğlu-Eminönü, İstanbul’dur. Bu tüzükle 5253 sayılı Dernekler 
Kanunu’na uygunluğu sağlanmıştır. 

Madde 2. Derneğin amacı ülkemizdeki hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim dalları ile 
ilgili bilgi iletişimini sağlamak, bu alandaki çalışma ve araştırmaları geliştirmek, desteklemek, bölge, 
yöre vb sınırlamalar olmaksızın Türkiye cumhuriyeti sınırları içinde ihtiyaç duyan herkesin faydalan-
masına sunmak ve Türk hematolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini 
sağlamaktır. Bu amaçla:
a) Üyelerinin mesleki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi için her türlü 

yardımda (araç, gereç, sarf malzemeleri), bulunur. Ulusal ya da uluslararası bilimsel 
toplantılar (kongre, sempozyum, seminer, kurs, vs.) düzenler ve yayınlar yapar.

b) Hematolojide ve ilgili bilim dallarında mezuniyet öncesi, uzmanlık ve mezuniyet sonrası kurs, 
seminer, çalıştay vb. bilimsel, aydınlatıcı aktiviteleri planlar, düzenler ya da düzenlenmesine 
katkıda bulunur. Aktiviteler sonunda belirleyeceği ölçütlere uygun olarak başarı gösterenlere 
sertifikalar verebilir. 

c) Yasa ve tüzük kurallarına uygun olarak gerekli izinleri almak koşuluyla hematoloji ile 
ilgili ulusal ve uluslararası dernek ve kuruluşlara üye olur, bu gibi kuruluşlar kurar veya 
kurulmasına katkıda bulunur 

d) Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler kurabilir ya da başka bir 
vakfın kurucu üyeliğine katılabilir

e) Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırmaları destekler ve 
ödüllendirir. Hizmet ödülleri verebilir.

f) Araştırma merkezi ya da laboratuar, klinik, poliklinik ve hastane kurar ve işletir ya da bu 
kuruluşları destekler. 

g) Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder.
h) Derneğe gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli sosyal etkinliklerde (piyango, balo, 

eğlence, temsil, gezi, kermes, sergi, spor yarışmaları, vb.) bulunur.
i) Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar alır ve gereksinim duymadıklarını satar. Taşınır ve 

taşınmaz malları kiralar ya da kiraya verir. İpotek ve diğer ayni hakları kurar ve kaldırır.
j)  Gelirleri dernek amaçlarına tahsis edilmek üzere iktisadi işletme kurabilir. 
k) Amaçları doğrultusunda kamu oyunu ve ilgili kişi ve kuruluşları her türlü araçla bilgilendirmeye 

yönelik faaliyetlerde bulunur. 
l)  Monografi, kitap, süreli yayın, broşür vb. yayınlar yapar.

Derneğe üye olma
Madde 3. Derneğin üç türlü üyesi vardır. Asıl üye, onursal üye, fahri üye. 
Derneğe asıl üye olabilmek için:

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
b) 18 yaşını bitirmiş bulunmak,
c) Hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim alanlarında faaliyet gösteriyor olmak
d) Tıpta uzman olmak veya bu alanlarda bir temel bilim dalında doktora yapmış olmak gerekir.

Yukarıdaki niteliklere sahip kişiler başvuru formunu doldurarak, dernek üyesi iki kişinin referansı 
ve bir dilekçe ile Dernek Yönetimine başvururlar. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en 
geç 30 gün içinde genel kurulda onaylanmaya sunulmak üzere üyeliğe kabul veya isteğin reddi 
şeklinde karara bağlayıp sonucu, yazı ile başvuru sahibine bildirir. Bu kararlar ilk Genel Kurul’da 
onaya sunulur.

Madde 4. Onursal üye: Hematoloji alanında uluslar arası katkılarda bulunmuş dernek üyesi 
olmayan Türk ya da yabancı bilim adamları Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un 2/3 
çoğunluğunun alacağı kararla onursal üye olurlar. Onursal üyelerden ödenti alınmaz. Onursal üyeler 
Genel Kurul’a oy hakkı olmaksızın katılabilirler. 
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Madde 5. Fahri üye: Derneğe maddi ve manevi katkı sağlayan özel ve tüzel kişiler yönetim 
kurulu’nun kararı ile fahri üye olurlar. Fahri üyeler istedikleri takdirde ödenti verebilirler ve Genel Kurul 
toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler.

Üyeliğinin Sona Ermesi

Madde 6. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin varlığı halinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim 
Kurulu’nca silinir.
a)  Üyenin (en az altı ay önce ) dilekçe ile başvurarak üyelikten çıkmak istemesi halinde,
b) Derneğin gelişmesine, amaçlarına ulaşmasına engel olacak ve saygınlığını zedeleyebilecek 

eylemlerde bulunmak, 
c) Derneğe ödenmesi gereken yıllık ödentiyi ait olduğu yılın sonuna kadar ödememek ve 

Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısı ile öngörülen sürede ödememekte direnmek,
d) Tıbbi ve bilimsel etik’e uymayan davranışlarda bulunmak.

Giriş aidatı ve Yıllık Ödenti Miktarı

Madde 7. Derneğin üyeleri yönetim kurulunca belirlenecek giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemekle 
yükümlüdür. 65 yaşına girmiş üyelerden ödenti alınmaz.. 

Dernek Görevlileri 

Madde 8. Dernek hizmetlerini yürütmek amacıyla gerektiği sayıda görevli yönetim kurulu tarafın-
dan atanabilir. Yönetim kurulu bu görevlilerin ücretlerini, vasıf, çalışma koşulları ve sürelerini dikkate 
alarak belirleme yetkisine sahiptir. 

Derneğin Organları

Madde 9. Derneğin organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin 
Kurulu’dur.

Genel Kurul

Madde 10. Derneğe kayıtlı üyeler Genel Kurul’u oluştururlar. Genel Kurul’un başlıca görev ve 
yetkileri şunlardır:

a.  Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini 2 yıl süreyle seçer.
b.  Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini 2 yıl süreyle seçer.
c. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini 2 yıl süreyle seçer
d. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret 

verilip verilmeyeceğini ve verilecekse bu ücret ile her türlü ödenek yolluk ve tazminatları 
belirler,

e. Yönetim Kurulu’nun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunu görüşerek Yönetim 
Kurulu’nu aklar.

f. Sorumlu görülen Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri hakkında dava açılmasına ve seçim 
zamanı gelmemiş ise işten el çektirilmelerine ve yeniden seçime karar verir.

g. Yönetim Kurulu’nun önereceği bütçe ile çalışma programını olduğu gibi ya da değiştirerek 
kabul eder.

h. Gerektiğinde Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar ve Derneğin feshine karar verir.
i. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da var olan taşınmaz malların 

satılması için Yönetim Kurulu’na yetki verir.
j. Derneğin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması 

konusunda karar verir.
k. İktisadi işletme kurulmasına karar verir, 
l. Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler kurabilir ya da başka bir 

vakfın kurucu üyeliğine katılabilir
m. Bu tüzükte ya da mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine 

getirir.
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Genel Kurul Toplantısı

Madde 11. Olağan Genel Kurul toplantısı 2 yılda bir 1 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında yapılır. 

Yönetim ya da Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü durumlarda veya derneğin toplam asıl 
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile Genel Kurul olağanüstü 
olarak toplanır.

Madde 12. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi Yönetim Kurulu’nca düzenlenir. 
Genel Kurul toplantısı, toplantı tarihinden en az on beş gün önce toplantı günü, saati, yeri ve gündemi 
katılacak üyelere duyurulur. Bu duyuruda belirlenen toplantı tarihinde çoğunluk sağlanamaması 
durumunda, iki toplantı tarihi arasında en az bir haftalık bir süre bulunmak koşuluyla, ikinci toplantının 
hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en 
büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılma hakkına sahip üyeleri gösterir 
bir liste eklenir.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma nedenleri de belirtilmek suretiy-
le, toplantı duyurusunun yapıldığı yöntemle üyelere duyurulur. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden 
itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz

Madde 13. Genel Kurul toplantısı Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak Yönetim 
Kurulu dernek merkezinden başka bir yerde olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına karar 
verebilir. Bu durumda belirlenen yer toplantı tarihinin en az 45 gün öncesinde ulusal bir gazetede ilan 
edilir ve üyelerin dernek nezdindeki adreslerine yazılı olarak bildirilir.

Genel Kurul, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. 
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya 
katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az 
olamaz. 

Genel Kurul’a katılacak üyeler Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak 
toplantı yerine girerler. Gereken katılımcı sayısına ulaşılmışsa durum bir tutanakla saptanır ve toplantı, 
Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılıştan 
sonra toplantıyı yönetmek üzere üyeler arasından açık oy ile bir başkan ve iki yazman seçilir. Toplantıyı 
genel kurul başkanı yönetir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenleyerek Başkan ile birlikte imzalarlar. 
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir. 

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan 
üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Yönetim Kurulu

Madde 14. Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 7 asıl ve 5 yedek üyeden 
oluşur. Asıl üyeler Başkan, İkinci Başkan, Genel Sekreter, Araştırma Sekreteri, Sayman ve 2 üyeden 
ibarettir. Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri Genel Kurul tarafından her biri tek tek gizli oyla seçilir.

Asıl üyelerde boşalma olma durumunda en çok oy almış yedek üye göreve çağrılır. Yönetim 
Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarı-
sından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir 
ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birinin başvurusu 
üzerine dernek merkezinin bulunduğu yerin sulh hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından 
seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu’nun Yetki ve Görevleri

Madde 15. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir Başkanın çağrısı ile dernek merkezinde, varsa iktisadi 
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işletmenin bulunduğu yerde veya toplantı için uygun bulunan başka bir yerde toplanır ve gündemdeki 
konuları karara bağlar. İvedilikle karar verilmesini gerekli kılan haller dışında, yönetim kurulu toplantı 
yer ve zamanının en az 10 gün önce üyelere duyurulması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların 
eşitliği halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan Yönetim 
Kurulu üyesi çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır. 2 yılda bir yapılan her olağan Genel Kurul toplantısında 
Yönetim Kurulu seçimi yenilenir. Aynı üyeler Yönetim Kurulu’na ve diğer kurullara yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Derneği her alanda temsil etmek ya da bu konuda Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da 
birkaçına yetki vermek,

b. Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak, 
c. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
d. Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel 

Kurul’a sunmak,
e. Genel Kurul’ca alınan kararları uygulamak,
f. Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak, 
g. Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülmesi için bilimsel alt komiteler oluşturmak, var olan 

alt komiteleri ortadan kaldırmak, denetlemek ve bu amaca yönelik yönergeler hazırlamak, 
h. Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak, Disiplin Kurulu’na göndermek ve disiplin kurulu 

kararlarında önerilmesi halinde üyeliklerine son vermek,
i. Ulusal ya da uluslararası kongre ya da her türlü diğer bilimsel toplantıların yapılmasını 

kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek, 
j. Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel Kurul’a sunmak,
k. Dernek iktisadi işletme yönetim kurulunu atamak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve 

diğer tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak,
l. Dernek amaçları doğrultusunda her türlü gayrimenkulu kiralamak veya kiraya vermek, 

ödünç almak ve benzeri şekillerde kullanım haklarını edinmek,
m. Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim Kurulu’nca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine 

getirmek,

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Yetki ve Görevleri 

Madde 16.
a. Başkan: Derneğin idari ve bilimsel temsilcisidir. Gerekli gördüğü zaman Yönetim Kurulu’nu 

toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu’nun vereceği 
yetkiye dayanarak Dernek adına borç ve hak sağlayıcı işlemler yapar. Dernek yararına 
gördüğü işlemleri gerçekleştirir. Dernek adına bankalarda hesap açıp kapatmaya, bu 
hesaplardan ilgilisi ile birlikte para çekmeye yetkilidir.

b. İkinci Başkan: Başkanın yokluğunda başkan tarafından yapılması gereken görevleri yerine 
getirir.

c. Genel Sekreter: Derneğin üye kayıt defterini ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları 
yapar, dosyaların düzenli tutulmasını, Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanmasını sağlar. 
Başkan ve ikinci başkanın yokluğunda onların görevlerini üstlenir.

d. Araştırma Sekreteri: Dernekle ilgili bilimsel araştırmaların yürütülmesinde ve bilimsel alt 
komitelerin çalışmalarında yardımcı olur.

e. Sayman: Derneğin Gelir-Gider defterini, Bütçe defterini ve Demirbaş defterini tutar. Tahmini 
gelir ve gider bütçesini hazırlar. Derneğin mali durumunu yönlendirir. Sarf ve gelir belgelerini 
düzenli biçimde korur. Ödemelere ait belgeleri, ödenti, bağış ve. benzeri gelirlere ilişkin 
makbuzları imzalar. Toplanan paraları Yönetim Kurulunca belirlenen bankalara yatırır. 
Yönetim Kurulu’na bu işlemler konusunda bilgi verir.

Denetleme Kurulu

Madde 17. Denetleme Kurulu’nu oluşturmak üzere Genel Kurul tarafından üyeleri arasından açık 
oyla 3 asıl ve 3 yedek üye seçilir. Asıl üyeler aralarından birini başkan olarak seçerler. Denetleme 
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Kurulu en az altı ayda bir toplanarak gereken incelemeleri yapar. Derneğin gelir ve giderlerini, 
hesaplarını denetler, saptamalarını Yönetim Kurulu’na bildirir. İki yıllık faaliyet dönemi sonunda elde 
ettikleri bilgileri içeren bir rapor hazırlayarak Kurul toplantısına sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na 
verir. Gerektiğinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırır

Disiplin Kurulu

Madde 18. Disiplin Kurulu 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşur. Üyeler Genel Kurul tarafından açık 
oyla seçilir. Kurul üyeleri aralarından birini başkan olarak seçerler. Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu’nun 
sunduğu konuları inceleyerek kararını bildirir.

Dernek Tüzüğü’nün Değiştirilmesi

Madde 19. Derneğin tüzüğünün değiştirilmesi, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine, Genel Kurul’a 
katılanların üçte iki çoğunluğunca alınacak kararla veya Genel Kurulda toplantıda bulunan üyelerin en 
az onda biri tarafından önerilmesi halinde gündeme alınması üzerine ve Genel Kurul’a katılanların üçte 
iki çoğunluğunca alınacak kararla değiştirilebilir. Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine yapılacak tüzük 
değişiklik önerileri önceden yazılı olarak asıl üyelere bildirilir. Tüzük değişikliği mevzuatın öngördüğü 
koşullara uygun olarak ilan edilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 20. Derneğin iç işleyiş ve denetimi Yönetim Kurulu’nca hazırlanan ve Genel Kurul kabulüne 
sunulan yönergelerle düzenlenebilir.

Derneğin Gelir ve Giderleri

Madde 21. Derneğin gelir kaynakları şunlardır: 
a.  Üyelerden alınacak ödentiler,
b.  Bağış ve yardımlar
c.  Dernek tarafından düzenlenecek konser, kermes, sergi, konferans, seminer, kongre, kurs, 

ders notları ve kitap basımı, piyango, spor yarışması, balo, eğlence, temsil ve benzeri 
faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

d.  Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
e.  İktisadi işletme gelirleri

Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçlarına harcanır.

Madde 22. Derneğin giderleri şunlardır:
a.  Genel Kurul giderleri,
b.  Toplantı giderleri,
c.  Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri,
d.  Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer giderler.

Dernek mal ve hizmet alımlarını saydam, rekabete açık, eşitlik ve güvenilirlik ilkelerine uygun biçim-
de gerçekleştirir. 4734 sayılı kamu ihale kanununun 22 inci maddesinin a, b,c, e, f bentlerinde sayılan 
haller ile aynı maddenin d bendindeki miktarı aşan tutarlardaki mal ve hizmet alımları komisyonlar 
aracılığı ile ve önceden ilan edilmek suretiyle rekabet koşulları sağlanarak yapılır.

Derneğin Gelir ve Giderlerinin İzlenmesinde Uyulacak İlkeler

Madde 23. Derneğin her türlü geliri, 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun şekilde 
alındı belgesi ile, her türlü gideri de harcama belgesi ile belgelendirilir. Alındı belgelerinde ilgilisinin 
açık kimliği ve imzası bulunacaktır. Bankalar aracılığı ile gelir toplanması halinde banka tarafından 
düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bu belgelerin beş yıl 
saklanması zorunludur.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile mevzuatın 
öngördüğü koşullar dikkate alınarak bastırılır. 



54

Dernek adına bağış, yardım toplamaya yetkili kişi veya kişiler Yönetim Kurulu’nca belirlenerek 
açık kimlikleri mahalli mülki amirliğine bildirilecektir. Adlarına düzenlenecek onaylı ve resimli kimlik 
kartlarıyla (yetki belgesi) ancak bu kişi veya kişiler ödenti, bağış, yardım ve benzeri gelirleri toplamaya 
yetkilidirler. Bunlar dışında kimse para toplamaya yetkili değildir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 24. Dernek kayıtları için Noter tarafından veya dernekler biriminden onaylanmış aşağıdaki 
defterler tutulur.
a. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, yıllık aidatları bu 

deftere yazılır.
b. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve sayı verilerek bu deftere yazılır. Kararlar 

toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. 
c. Gelen-Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sayı verilerek bu deftere 

kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın ise kopyaları dosyalarında saklanır.
d. Gelir-Gider Defteri: Dernek: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan 

paralarının da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
e. Bütçe Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
f. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaş eşya, marka, satın alınış tarihi ve benzeri özellikleri 

belirtilerek bu deftere kaydedilir.

İlk üç defterin gereği gibi tutulmasından Yönetim Kurulu’nun Genel Sekreter üyesi, ikinci üç defte-
rin tutulmasından ise sayman üye sorumludur.

Yukarıda sayılan defterler dışında 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11 inci maddesinin 4 üncü 
fıkrası uyarınca yönetmelikle belirlenen tutulması zorunlu defterler ayrıca tutulur.

Duyuru ve Bildirimler 

Madde 25. Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin dernek kayıtla-
rındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Adres değişiklikleri üye tarafından derneğe 
bildirilmek zorundadır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi

Madde 26. Derneğin feshine Genel Kurul tarafından karar verilir. Bunun için Genel Kurul’un üye 
tam sayısının üçte ikisinin katılımıyla toplanması gerekir. İlk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanama-
ması halinde Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun 
fesih konusu görüşülebilir.

Feshe ilişkin karar, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilir. Fesih kararı Yönetim 
Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Her ne sebeple olursa olsun, fesih halinde Derneğin mal, para ve haklarının tasfiye şekli Genel 
Kurulca bu hususta alınacak karar uyarınca gerçekleştirilir. Derneğe ait mal ve paralar Türk Tıp 
Derneklerinden birine intikal eder. Dernek Disiplin Kurulu tasfiye işlemini yapmakla yükümlüdür. 

Derneğin Borçlanması

Madde 27. Dernek üçüncü şahıslardan borç almaz.

Şube açılması

Madde 28. Şube açılmayacaktır.

Tüzükte Yer Almayan Hususlar

Madde 29. Bu tüzükte yer almayan konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
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Kurucu Üyeler

Madde 30. Bu derneğin kurucu üyeleri şunlardır:

Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat (vefat etti)
Baba adı: Baha
Doğum yeri ve tarihi: İstanbul, 1892
Resmi adresi: İstanbul Tıp Fak. Tedavi Kliniği ve Farmakoloji Enst. Direktörü
İş Adresi: Beyoğlu, İstiklal Cad. 146, İstanbul

Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil (vefat etti)
Baba Adı: Mehmet
Doğum yeri ve tarihi: İstanbu1,1896.
Resmi İş adresi: İstanbul Tıp Fak. Çapa İç Hast. KI. Direktörü

Prof. Dr. Fritz Reimann (vefat etti)
Baba adı: Otilie
Doğum yeri ve tarihi:Wichestadl, Bochemia, 1897
Resmi İş Adresi: İstanbul Tıp Fak. Tecrübi Araştırma Enst.

Prof. Dr. Muzaffer Aksoy (vefat etti). 
Baba adı: Numan
Doğum yeri ve tarihi: Antalya, 1916.
Resmi adresi: İstanbul Tıp Fak. Çapa İç Hast. KI. Öğretim üyesi

Prof. Dr. Şeref İnceman (vefat etti)
Baba adı: Rıfat Cemil
Doğum yeri ve tarihi: İstanbul, 1919.
Resmi İş Adresi: İstanbul Tıp Fak. İç Hast. KI. Öğretim üyesi.

Prof. Dr. Orhan N. Ulutin
Baba adı: Osman Nuri
Doğum yeri ve tarihi: İstanbul, 1924
Resmi adresi: İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. İç Hast. KI. Öğretim Üyesi.

Prof. Dr. Ayhan (Okçuoğlu) Çavdar
Baba adı: M. Nuri
Doğum yeri ve tarihi: Adana, 1930
Resmi İş Adresi: Ankara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Hast. Ve Sağl. KI. Öğretim Üyesi.

Prof. Dr. Burhan Say
Baba adı: Şerif Cemi!
Doğum yeri ve tarihi: İstanbul, 1923.
Resmi İş adresi Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Çocuk Hast. Ve Sağl. KI. Öğretim Üyesi.

Prof. Dr. Nail Tartaroğlu
Baba adı: Salih
Doğum yeri ve tarihi: Seferhisar, 1925. Resmi iş adresi: ı. Beyler Sok. No. 34 İzmir

Prof. Dr. Mustafa Karaca (vefat etti)
Baba adı: Mehmet Emin
Doğum yeri ve tarihi: Sarayköy,1929
Resmi iş adresi: Ege Üniv. Tip Fak. I. İç Hast. KI. Öğretim üyesi.
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APDP - TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

Tanım: Türk Hematoloji Derneği (THD), Klinik Hematoloji, Laboratuvar Hematoloji ve Deneysel 
Hematoloji alanlarında yürütülecek veya yürütülmekte olan bilimsel araştırma projelerini destekler. 
Bu program sadece araştırma için gerekli tüketilebilir malzeme desteğini kapsar. Hizmet ve demirbaş 
alımlarına ilişkin giderler bu program dışında bırakılmıştır.

Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri: 1. THD asıl üyesi olmak, 2. Desteğe aday olanların 
başvuru formu ve eklerini eksiksiz doldurmaları ve istekte bulunacakları tüketilebilir malzemelerin 
proforma faturalarını sağlamaları zorunludur.

Destek miktarı ve sayısı:

Bu destek yılda bir kez verilir. THD Yönetim Kurulu her yıl desteklenecek proje sayısını ve bütçesini 
belirler.

Desteğe Başvuru:

THD tarafından THD bülteni, THD web sayfası ve diğer yazılı duyurular ile ilan edilen başvuru tarih-
lerine kadar gerekli form doldurulur. Yaş sınırı yoktur. Ancak yönetim kurulu her yıl bu program için 
belirlediği bütçenin yarısını 41 yaş ve altı araştırıcılar için ayırır. İstenilen belgeler 3 nüsha ve en az 3 
teklifi kapsayacak şekilde proforma faturaları eklenerek THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine 
başvurulur. Formlar THD web sayfasından sağlanabilir.

Değerlendirme:

THD Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk bir ay içerisinde toplanarak başvu-
ruları değerlendirir. Uygun bulunan projeler değerlendirmek üzere en azından iki hakem/danışman 
görüşüne sunulur. Raporlar doğrultusunda gerekirse araştırmacıdan belgeleri yeniden düzenlemesi 
veya ek belge sağlaması istenebilir. Hakem/danışmanlara, THD yönetim kurulunca miktarı her proje 
dönemi için belirlenen destek/teşvik ödemesi yapılır. Değerlendirme sonuçları en geç 3 ay içerisinde 
başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen projeler THD bülteninde veya THD web sayfasında açıklanır.

Desteğin Verilmesi:

Araştırma Projesi Desteğinin kabul edilmesinin ardından istenilen tüketilebilir malzemeler THD 
tarafından satın alınır. Ödeme THD Saymanlığınca gerçekleştirilir.

Proje Süresi: 
18 aydan uzun olamaz. 

Desteğin İzlenmesi: 

Araştırıcılar 6 ayda bir istenilen formata uygun şekilde bir gelişme raporu hazırlamakla yükümlü-
dürler. Bu raporlar THD Yönetim Kurulu tarafından incelenir. Gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu’nun 
bir üyesi araştırma yerini ziyaret ederek projenin gidişini denetler.

Sonuçlandırma: Proje, Proje Bitim Raporunun YHD Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile 
sonlandırılmış olur. Araştırma sonuçlarının her türlü sözlü veya yazılı sunumunda THD desteğinin 
belirtilmesi gereklidir.

DESTEK KAPSAMINA GİRENLER:

A- Kimyasal malzemeler. 
B- İmmünolojik, moleküler, biyokimyasal analiz kitleri. 
C- Moleküler çalışmalar için reaktif, prob, primer vb. malzemeler. 
D- Bir defa kullanıma özgü plastik, cam laboratuvar gereçleri (tüp, pipet, kolon vb.) 
E- Bilgisayar programları (orjinal veya yazılımı Türkiye’de gerçekleşmiş) 
F- Klinik araştırmalarda kullanılabilecek ilaç ve diğer tüketilebilir malzemeler.



57

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ GENÇ ARAŞTIRICILARA KISA SÜRELİ YURTDIŞI BİLİMSEL 
ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ YÖNERGESİ

Tanım: 
1. THD genç araştırıcıların, klinik hematoloji, klinik laboratuvar hematoloji ve deneysel 

hematoloji alanlarında yurtdışında yapılacak kısa süreli (10 günden kısa) eğitici bilimsel 
etkinliklere (kurs, seminer, sempozyum, workshop vb.) katılımını burslarla destekler. Bu 
destek THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek belirli düzeydeki uluslararası hematoloji 
kongrelerine sözlü bildirilerin (ASH için Poster bildirileri) kabul edilmiş kişiler için de 
geçerlidir.

2. Her yıl bu amaçla kaç burs verileceği, THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına 
göre önceden saptanır ve THD Bülteni veya THD web sitesinde ilan edilir.

3. Adaylar yılda 2 kez (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde) bir sonraki dönem 
için başvuruda bulunurlar.Üst düzeydeki bir kongreye bildirisi kabul edilmiş kişi, için de 
bulunulan dönem için de burs desteği isteyebilir.

4. Destek, ulaşım giderleri, konaklama(yatak+kahvaltı) giderleri ve kayıt ücreti şeklindedir. 
Kayıt ücreti dışında kalan giderler için adaylara Avrupa için 1.500 USD verilir. Döndüğünde 
aday, 1ay içinde,giderlerin belgelerini, katıldığı etkinliğe ilişkin bir rapor ile birlikte THD’ 
ye sunmak zorundadır. Kongre bildirisi için destek alanların rapor hazırlama zorunluluğu 
yoktur.

5. Adaylar ekteki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kurulu Araştırma 
Sekreterliğine başvurur. Adaylar arasından seçim Araştırma Sekreterinin ön hazırlığından 
sonra 3 kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jüri THD Başkanı, Araştırma Sekreteri ve bir Yönetim 
Kurulu üyesinden oluşur. Son kararı THD Yönetim Kurulu verir. Jüri gerek gördüğünde 
adayları görüşmeye çağırabilir.

Başvuru Koşulları: 
1. 41 yaşından gün almamış olmak.
2. Tıpta uzman ya da hematoloji ile ilişkili bir temel dalında doktora yapmış olmak.
3. THD üyesi asıl üye olmak.
4. Bir eğitim kurumunun (Üniversite, GATA, Sağlık Bakanlığı, SSK, vb. ) klinik ya da 

laboratuvarında görevli bulunmak.
5. Adayın katılacağı bilimsel etkinlik hematoloji ya da hematolojiyle yakından ilişkili bilim 

dallarında olmalıdır.
6. Aday katılacağı bilimsel etkinliği izleyebilecek derecede yabancı dil bilmelidir.
7. Sözlü bildiri ya da poster bildirisi ile başvuran adayların çalışmalarının tümüyle yurt içinde 

yapılmış olması ve bildiri özetinde adayın birinci isim olması zorunludur.
8. Aday bu etkinliğe katılım için bir başka kaynaktan destek sağlamamış olmalıdır.
9. THD’nin bursundan yararlanan aday 2 yıl geçmeden yeniden başvuruda bulunamaz. 

Adaylardan İstenen Belgeler:
1. Doldurulmuş Başvuru Formu 
2. Curriculum vitae ve yayın listesi 
3. Yabancı dili etkinliği izleyebilecek derecede bildiğini gösterir belge (KPDS, 

TOEFL,Diploma,vb.)
4. Çalıştığı kurum ya da birim akademik kurulu, başkanı ya da sorumlusu tarafından onay 

yazısı. 
5. Nitelikleri yukarıda belirtilmiş bilimsel etkinliklere katılacaklar için: 
 a. Etkinlik ile ilgili belge, varsa davet mektubu ya da kaydolduğunu gösterir belge. 
 b. Halen üzerinde çalıştığı ya da içerecek şekilde, bilimsel etkinliğe katılım gerekçesini 

ayrıntılı anlatan, 12 daktilo sayfasını aşmayacak bir kompozisyon yazısı. 
6. Bildiri ile kongreye katılacaklar için bildirinin sözlü ya da poster şeklinde kabul edildiğini 

belirten belge
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TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI DESTEKLEME VE 
ÖZENDİRME PROGRAMI

Bu yönergenin amacı; THD üyesi tüm öğretim elemanlarının ve araştırıcıların Hematoloji alanında 
uluslararası düzeyde yayın yapmaya teşvik edilmesine ve Turkish Journal of Haematology dergisinin 
uluslararası indekslerde yer almasına yardımcı olmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup, yöner-
ge bu amaca yönelik yapılacak işlemleri kapsar.

Uluslararası Yayınların Tanımı ve Sınıflandırılması:

Uluslararası düzeyde yayın olarak “Bilimsel Atıf Endeksi Dergi Atıf Raporlarınca (Science 
Citation Index-Journal Citation Reports = SCI-JCR) taranan hakemli ve sürekli dergilerde 
yayımlanmış” yayınlar tanımlanmıştır. Tüm dergiler en son tarihli JCR’ deki konu bazında seç-
kinliklerini yansıtan ve impakt faktörlerine göre yapılan sıralamaları göz önünde bulundurularak 
esas itibariyle üç gruba ayrılır. Bu gruplandırmada TÜBİTAK’ ın yapacağı sınıflama temel alınır. 
Tanımlanan dergi listeleri çerçevesinde, bu destek programından yararlanabilecek uluslararası yayın 
türleri şu şekilde tanımlanmıştır;

a) A1 türü yayın: 1. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış, vaka takdimi, teknik 
not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, v.b. türünden yayınlar 
dışındaki tam makalelerdir.

 A2 türü yayın: 1. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, teknik 
not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, v.b.yayınlardır.

b) B1 türü yayın:2. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış, vaka türü takdimi, 
teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup, v.b., türünden 
yayınlar dışındaki tam makalelerdir.

 B2 türü yayın:2. grup dergi listelerinde yer alan dergilerde yayımlanmış, vaka takdimi, teknik 
not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, v.b. yayınlardır.

c) C1 türü yayın: 3. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış, vaka takdimi, teknik 
not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, editöre mektup v.b., türünden yayınlar 
dışındaki tam makalelerdir.

 C2 türü yayın: 3. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış, vaka takdimi, teknik 
not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, v.b., yayınlardır.

Editöre mektup türü yayınlar, 2. maddede tanımlanan A,B ve C grubu listelerde yer alan 
dergilerde yayımlanmış olsa bile, UYDÖ programı kapsamı dışındadır. Dergi veya kitaplarda 
yayımlanmış bildiri (özet veya tam metin) türü yayınlar da UYDÖ programı kapsamı dışındadır.

Başvuru ve Ödeme Esasları:

Bu program çerçevesinde, bir yayına verilebilecek maksimum teşvik miktarı her yılbaşında 
THD yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

a) Belirlenen maksimum değer (H) esas alınarak, tanımlanan yayın türlerine verilecek teşvik 
miktarları:

A1 türü yayınlara H
A2 türü yayınlara 4/8 H
B1 türü yayınlara 7/8 H
B2 türü yayınlara 3/8 H
C1 türü yayınlara 5/8 H
C2 türü yayınlara 2/8 H olarak belirlenmiştir.

b) Turkish Journal of Haematology’ i (TJH) A, B veya C kategorisi dergilerde referans olarak 
kullanan yayınlar her bir referans için R oranında ek teşvik alacaklardır. Bu oran THD yönetim 
kurulu tarafından her yıl için yeniden belirlenir.
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c) Ödüle başvuran yayının hematoloji ile ilgili olmalıdır. 
d) Hematoloji dışı konularda yapılan(SCI-E kapsamında olan) yayınlarda TJH’ ye yapılan atıf 

başına o yıl için THD yönetim kurulunca belirlenen miktarda teşvik verilir.
e) Ödemelerde yayının basım yılı esas alınır ve ödemeler yayın çıktıktan sonra yapılır.Ödeme 

tutarları ait olduğu yılı (başvurunun yapıldığı yıl) izleyen yılın sonuna kadar alınmadığı 
takdirde kuruma gelir kaydedilir.

f) Ödemelerden sadece THD asil üyesi olup, üyelik koşullarını yerine getirenler yararlanır.
g) Herhangi bir araştırıcıya bu program çerçevesine giren bir yayını nedeniyle teşvik 

verebilmesi için, yayında adres olarak Türk kurum ve kuruluşlarının gösterilmesi gerekir.
h) Birden fazla yazarlı ortak yayınlarda teşvik tüm yazarlar arasında, eşit olarak bölüştürülür. 

Başvurular bireysel olarak yapılır ve yayındaki yazar sayısına bölünerek elde edilen miktar, o 
yayından bir araştırıcının alabileceği miktarı gösterir. Yayında adı yazarlar arasında olan tüm 
THD üyeleri ayrı ayrı başvurmalıdırlar. 

Başvuru:

Bu esaslardaki koşulları sağlayan yayınları için bu teşvik programından yararlanmak isteyen araş-
tırmacılar “UYDÖ Program Başvuru Formu” ya da “TJH Atıf Başvuru Formu” nu doldurarak yayının 
bir örneği veya fotokopisi ile birlikte THD’ye başvururlar. 

Başvurular, yayının basım yılını izleyen yılın sonuna kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılacak 
başvurular kabul edilmez ve yayın için hak iddia edilemez.

Değerlendirme:

Başvurular THD Yönetim Kurulunca doğrudan veya konu uzmanları arasında oluşturulan “Teşvik 
Değerlendirme Komisyonu” aracılığıyla değerlendirilir. THD yönetim kurulu değerlendirmelerde son 
ve kesin karar verme yetkisine sahiptir. 

Yürürlük ve Yürütme:

Bu Esasları THD Yönetim Kurulu yürütür.
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TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRELERİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ 
YÖNERGESİ

Türk Hematoloji Derneği (THD)’nin düzenlediği ulusal kongrelerde, kongreye sunulan bildiriler 
arasından bir jüri tarafından seçilecek 6 çalışmaya “THD Bildiri Ödülü” verilir. Ödüller aşağıda belirtilen 
3 ayrı dalda ve her dalda 2 adet olmak üzere dağıtılır. Ödül tutarını THD Yönetim Kurulu belirler. Ödül 
alanlara ayrıca bir belge verilir.

Ödül Dalları
1. Klinik hematoloji; 
İlaç ve diğer tedavi çalışmaları, olgu serileri, vb gibi çalışmalar.
2. Klinik laboratuar hematoloji; 
Kliniğe doğrudan katkıda bulunan, tanı, prognoz, evreleme ve tedaviye yanıtı öngörme, vb labora-

tuvar, hematopatolojik, sitogenetik ve diğer çalışmalar.
3. Deneysel hematoloji; 
Moleküler biyoloji, biyokimya, farmakoloji, hücre kültürü vb. çalışmalar, hayvan deneyleri, vb.

Aşağıda belirtilen nitelikteki çalışmalar ödüle aday olamazlar:
• Yurtdışında yapılmış çalışmalar 
• Çalışmanın belkemiğini oluşturan yöntemin yurtdışında gerçekleştirildiği çalışmalar 
• Ulusal ya da uluslararası bir dergide kongrenin yapıldığı takvim yılından daha önce 

yayımlanmış çalışmalar 
• Başka bir sunumda daha önce ödül almış olan çalışmalar.

Ödül Jürisi
Jüri biri THD Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, ilgili ödül alanlarındaki çalışmaları ile kendilerini 

kanıtlamış 7 Dernek üyesinden oluşur. Jüri üyelerini THD Yönetim Kurulu belirler. Yönetim Kurulu, jüri 
üyelerinden birini Jüri Sekreteri olarak seçer.

Jürinin Çalışma Yöntemi
1. Ödüle aday olarak başvuran ve kongrede sunulmak üzere kabul edilen tüm bildiri özetleri, 

Kongre tarihinden en geç 15 gün önce jüri üyelerine ulaştırılır. 
2. Jüri üyeleri, “ödül aday adayı” olarak değerlendirilmek üzere seçtikleri bildiri özetlerini, en 

geç Kongreden 1 hafta önce jüri sekreterine bildirirler. 
3. Üyeler, Jüri Sekreteri’ nin belirlediği gün ve saatte (en geç kongrenin ilk günü) ilk toplantıyı 

yaparak “ödül aday adayı” olan çalışmalar üzerinde tartışır ve “ödül adayı” olabilecekleri 
ayırırlar. Ödüle aday çalışmalar “bildiri değerlendirme formu” na geçilerek jüri üyelerinin 
değerlendirmesine sunulur. 

4. Jüri üyeleri, yazarları arasında kendilerinin de bulunduğu, ya da kendi birimlerinde yapılmış 
çalışmaları değerlendiremezler. 

5. Poster değerlendirmesinde her bir üye, aşağıdaki özellikleri göz önüne alarak 0,1,2,3,4,5,6 
üzerinde puanlama yapar: 

Başlığın çalışmayı yansıtması
Çalışmanın orijinalliği
Çalışmanın dayanağı ve amacının belirlenmesi
Yöntem
Bulguların yorum ve değerlendirmesi
Ulaşılan sonuç
Bilime katkı
Pratik yarar
Sunum
En yüksek puan

: 0, 1, 2
: 0, 1, 2, 3, 4
: 0, 2, 4, 6
: 0, 2, 4, 6
: 0, 2, 4, 6
: 0, 1, 2
: 0, 2, 4, 6
: 0, 2, 4
: 0, 2, 4
: 40

6. En geç kongre bitiminden bir gün önce sonuçlar jüri sekreterine ulaştırılır, jüri sekreteri 
puanları değerlendirerek çalışmaları aldıkları “ortanca-medyan” puana göre sıralar. Jüri aynı 
gün toplanarak sonuçları gözden geçirir. Sıralama onaylandıktan sonra hazırlanan tutanak 
imzalanarak, jüri sekreteri tarafından THD Başkanı’ na sunulur.

7. Jüri, ödül dallarının herhangi birinde “ödüle değer çalışma” bulmayabilir. Bu durumda, o 
dalda o yıl ödül verilmez.
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HAUD - HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI 
YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam:

Bu yönergenin amacı THD üyesi tüm hematoloji asistan ve uzmanlarının yurt dışında geçici eğitim 
süreçlerini (6 ay ) desteklemeye, böylece hematoloji asistanlarının eğitimine destek sağlamaya, 
hematoloji alanında uluslar arası ilişkileri güçlendirmeye ve ortak girişimlere zemin hazırlamaya ilişkin 
usul ve esasları belirlemek olup, yönerge bu amaca yönelik yapılacak işlemleri kapsar.

Tanım:
1. Türk Hematoloji Derneği (THD), hematoloji asistan ve uzmanlarının, klinik hematoloji, klinik 

laboratuvar hematoloji ve deneysel hematoloji alanlarında yurt dışında eğitici bilimsel, 
deneyimlerini arttırıcı programlara (klinik, laboratuvar araştırma, gözlem v.b.) katılımını 
burslarla destekler. Bu destek THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kurallar dahilinde 
yapılır.

2. Her yıl bu amaçla kaç burs verileceği THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına 
göre önceden saptanır ve THD Bülteni (veya THD web sitesinde) ilan edilir.

3. Adaylar yılda 2 kez (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde) bir sonraki dönem için 
başvuruda bulunurlar. 

4. Destek, ulaşım giderleri (bir kereye mahsus gidiş ve dönüş uçak bileti) ve aylık Yönetim 
Kurulunca belirlenen maaş şeklindedir.

5. Adaylar ekteki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kurulu Araştırma 
Sekreterliğine başvurur. Adaylar arasından seçim Araştırma Sekreterinin ön hazırlığından 
sonra yönetim kurulunca yapılır. Jüri gerek gördüğünde adayları görüşmeye çağırabilir.

6. Adayın yurt dışı bursu gitmeden ya da aşladıktan sonra iptal oldu ise bir hafta içinde THD 
yönetim kurulu haberdar edilmelidir.

7. Program bitiminde THD yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışılan dönemi özetleyen 
aktivasyon raporu sunulmalıdır.

8. THD yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda bursu iptal etme hakkına sahiptir ve adayı 
bu konuda önceden haberdar eder.

Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri:

1. THD asıl üyesi olması
2. Üyelik sorumluluklarını yerine getirmesi
3. Hematoloji yan dal ihtisası yapıyor ya da uzmanı olması (doçentler ve profesörler 

yararlanamaz)
4. Adayın yurt dışında çalışacağı bölümün hematoloji ya da hematolojiyle yakından ilişkili bilim 

dallarında olması.
5. Aday bu etkinliğe katılım için bir başka kaynaktan destek sağlamış ise mutalaka yönetim 

kurulunun bilgilendirilmesi.
6. THD’nin bursundan yararlanan aday 2 yıl geçmeden yeniden başvuruda bulunamaz.
7. Aday çalıştığı kurumdan akademik potansiyelini destekleyen referans getirmelidir
8. Çalışmayı düşündüğü yurt dışındaki kurumdan akseptansı olmalıdır.

Destek miktarı ve sayısı:

Bu destek yılda bir kez verilir. THD Yönetim Kurulu her yıl desteklenecek hematoloji asistan/ uzman 
sayısını ve bütçesini belirler.

Desteğe Başvuru:

THD tarafından THD bülteni, THD web sayfası ve diğer yazılı duyurular ile ilan edilen başvuru tarih-
lerine kadar gerekli form doldurulur. İstenilen belgeler ile THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine 
başvurulur. Formlar THD web sayfasından sağlanabilir.
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Değerlendirme: 

THD Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk bir ay içerisinde toplanarak başvu-
ruları değerlendirir, Gerekirse başvurandan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması 
istenebilir. Değerlendirme sonuçları en geç 3 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen kişiler 
THD bülteninde veya THD web sayfasında açıklanır.

Desteğin verilmesi:

Ödeme THD Saymanlığınca gerçekleştirilir.

Destek süresi:

6 aydır

Desteğin izlenmesi:

Bursiyerler 6 ayın bitiminde istenilen formata uygun şekilde bir rapor hazırlamakla yükümlüdürler. 
Bu raporlar THD Yönetim Kurulu tarafından incelenir.
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TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL ALT KOMİTELERİNİN OLUŞTURULMASI VE 
ÇALIŞMA İLKELERİ YÖNERGESİ

Madde 1:Yönergenin amacı

THD Bilimsel Alt Komitelerinin oluşturulmaları, çalışmaları ile yetki ve sorumluluklarını belirlemeye 
yönelik usul ve esasları saptamak olup bu amaca yönelik yapılacak işlemleri tanımlamaktır.

Madde 2: Tanım

THD Alt Komiteleri, THD adına kendi konularıyla ilgili bilimsel çalışmaların ve araştırmaların yapıl-
masından sorumlu dernek üyelerinden oluşan komitelerdir.

Madde 3: Alt Komiteler

15 farklı alt komite mevcuttur.
 1- Hemostaz/ Tromboz Alt Komitesi
 2- Hemofili Alt Komitesi
 3- Hemoglobin ve Eritrosit Alt Komitesi
 4- Transfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Hemaferez Alt Komitesi
 5- Hematopatoloji Alt Komitesi
 6- Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi
 7- Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Alt Komitesi
 8- Kemik İliği Yetersizliği  Alt Komitesi
 9- Akut Lösemiler Alt Komitesi
 10- Kronik Lösemiler Alt Komitesi
 11- Lenfoma Alt Komitesi
 12- Multipl Myelom Alt Komitesi
 13- Kök Hücre nakli Alt Komitesi
 14- Laboratuvar Standartları Alt Komitesi 
 15- Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Alt Komitesi

Madde 4: Komite Üyelerinin oluşumu ve Komite Yönetimi

Komite yönetimi  bir Başkan ve en çok 2 Sekreterden oluşur. Bunların dışında komitede görev 
almak isteyen tüm dernek üyeleri, komitelerin doğal üyeleridir ve  komitelerin yapacakları toplantılara 
ve aktivasyonlara katılabilirler. Ancak THD Yönetim Kuruluna karşı sorumlu ve yetkili olanlar komite 
yönetimidir.

Madde 5: Komite Üyelerinin Yetki ve Sorumlulukları

Komite üyeleri göreve atandıktan sonra en geç iki ay içinde  yapacakları çalışmaları  ayrıntılı bir 
rapor halinde  yönetim kuruluna teslim ederler. Alt Komiteler biri Ulusal Kongre sırasında olmak üzere 
en az iki kez toplanır. Alt komite yönetiminin Ulusal Kongre dışında yapacağı bir toplantının (en fazla 
üç kişi) giderleri THD tarafından karşılanır.  Komiteler her yıl bitiminde çalışma raporu sunarlar. Alt 
Komite çalışma raporları üyelere THD Yönetim kurulu tarafından duyurulur.

Alt Komitelerin Görevleri:
(a) Konularıyla ilgili ulusal verilerin toplanması
(b) İlgili ulusal çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve  bunlara yönelik her türlü etkinliklerin 

gerçekleştirilmesi
(c) İlgili ulusal ve uluslararası çalışmaların arşivlenmesi
(d) THD yönetim kurulunun düzenleyeceği sempozyumlar, kurs gibi eğitim çalışmalarına yönetim 

kurulunca istenmesi halinde bilimsel danışmanlık yapılması
(e) Konularıyla ilgili tanı ve tedavi rehberlerinin oluşturulması
(f) Pratisyen hekimler, iç hastalıkları  ve hematoloji eğitimi alan araştırma görevlileri ve doktora 

öğrencilerine yönelik rehberlerin hazırlanması  
(g) Hastalar ve hasta sahiplerine yönelik hasta tanıtım kitapları ve rehberlerin  hazırlanması
(h) Konuları ile ilgili soru ve sorunlara danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
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Sözü edilen tüm  çalışmalar ve alt komitelerin düzenleyecekleri bilimsel toplantılar THD Yönetim 
Kurulunun onay ve eşgüdümüyle yapılır. 

Madde 6: Adaylık Başvurusu Koşulları:

THD asil üyesi olup üyelik zorunluluklarını tam olarak yerine getirmiş olmak gereklidir. Daha önce 
aynı alt komitede 4 yıllık görev süresini dolduran alt komite başkanları aynı alt komiteye başkan adayı 
olarak başvuramazlar, diğer alt komitelere aday olabilirler.

Madde 7: Adaylık Başvurusunun Değerlendirilmesi: 

Başkanlık adaylığı için yapılan başvuruları adayların dilekçelerine ekledikleri-gerektiğinde duyu-
rulabilecek-kısa özgeçmişlerini ve konuyla ilgili yayınlarını inceleyen yönetim kurulu karara bağla-
yacaktır. 

Madde 8: Oy Kullanma Koşulları

THD asil üyesi olup (Yönetim kurulunca üyelikleri kabul edilenler dahil), üyelik yükümlülüklerini tam 
olarak yerine getirenler oy kullanabilir. Fahri ve onursal üyeler oy kullanamaz

Madde 9: Komite Üyelerinin Seçimi 

Seçimler alt komitelerin görev sürelerinin bitimini takiben THD kongreleri sırasında veya yönetim 
kurulunun belirleyeceği bir tarihte “gizli oylama, açık sayım” uygulamasıyla yapılır. THD yönetim 
kurulu, alt komite seçimlerine yönelik tüm güncel bilgileri yazılı olarak dernek üyelerine iletir. Kongre 
tarihinden önce yönetim kurulunun belirlediği takvime uygun olarak  komitede görev almak isteyen 
üyelerin dilekçelerle THD’ye yazılı olarak başvurması suretiyle aday olma süreci başlar. Seçim takvi-
mini THD  belirler ve duyurur. 

 Bu başvurular, THD yönetim kurulunca değerlendirilir ve adaylar belirlenir. Kongreden önce belir-
lenen adaylar üyelere duyurulur. Uygun aday  olmazsa atamalar doğrudan yönetim kurulu tarafından 
yapılabilir. Seçimler kongrenin (kongre öncesi kurs yapılmışsa o gün kongrenin ilk günü sayılabilir) 
ilk iki  günü  “gizli oylama ve açık sayım prensibi” ile yapılacaktır. Mektupla veya elektronik posta 
ile oy kullanılamaz.  Oylama için yönetim kurulu isterse ayrı bir komisyon görevlendirebilir. Oylama 
dernekçe hazırlanmış form üzerinde isimleri  işaretlemek ve imza karşılığı hazırlanan sandığa atmak 
şeklinde yapılacak ve iki gün süreyle devam edecektir. Seçimin tamamlanmasının ardından yönetim 
kurulu ya da görevlendirilen komisyon tarafından açık sayım yapılır. Seçim sonuçları kongre sırasında 
ilan edilir ve THD yönetim kurulunun yapacağı ilk toplantıda komite yönetimi kesinleştirilir. Oylama 
sonucunda en çok oy alan başkan olarak atanır. İlgili komite başkanının önerisi ve THD yönetim 
kurulunun onayıyla komite sekreteri atanır. Sekreterlik için ayrıca seçim yapılmaz.

Madde 10:Görev Süresi

Seçilen komite yöneticileri 4 yıl görev yapacaktır.

Madde 11: Yürütme: Bu esasların yerine getirilmesini THD yönetim kurulu denetler

Madde 12: Yönerge geçerlilik süresi (Geçici Madde)

a)Bu yönerge THD Yönetim Kurulunun onayladığı tarihten itibaren (2006)  geçerli olup, izleyen 
ilk alt komite seçimleri 8-12 Kasım 2006’ da Antalya’da gerçekleştirilecek 32. Ulusal Hematoloji 
Kongresinde yapılacaktır. Eski dönemdeki komite üyeleri görevlerine yeni seçilen üyelerin atamasının 
yönetim kurulu tarafından yapılacağı tarihe kadar devam edeceklerdir. 

b) Bu yönerge yürürlüğe girdiği anda 2 dönem (2’şer yıllık) üst üste aynı alt komitede başkan olan 
üyeler aynı alt komite başkanlığına bir daha aday olamazlar. 1 dönem alt komite başkanlığı yapmış 
olanlar ise tekrar seçildikleri taktirde 4 yıl değil ancak 2 yıl daha alt komite başkanlığını yürütebilirler 
ve süre bitiminde alt komiteye yeniden aday olamazlar. 
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