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Türk Hematoloji Derneği’nin Saygın Üyeleri,
THD Yönetim kurulu olarak oldukça dolu bir gündemle 2007-2009 dönemini geride bıraktık.
Bu dönemde de daha önceki dönemde olduğu gibi dernek tüzüğünü en önde tutarak, bize
verilen yönetimin bir görev olduğu bilinciyle çalıştık.
Bu dönemde bizce çok önemli çalışmalara imza attık. Türk Hematoloji Okulu projesi, 2.
ICLLM, THD İktisadi teşekkülünün kurulması, lenfoma tanıtım kampanyası, lenfoma sınıfları,
yurt dışı destek ve bursları, yayın teşvikleri, araştırma projeleri, ulusal toplantılar, çalıştaylar
bunların başında geliyor. Hematolojinin ve sorunlarının tanıtımında basın yayın organlarında
ciddi yollar aldık. Bugün, ortalama vatandaşımız hematologların azlığını ve bunun önemini
biliyor. Bu başarılı bir kamuoyu çalışmasıdır. Çalışma raporunu yapmak ve yazmak çok
zaman aldı. Bu da üretimin nicel yanını yansıtıyor. İçerik ise doğrusu bize verilen görevi ne
denli istekle ve sorumluluk anlayışı ile yürüttüğümüzü gösteriyor. Yüzlerce telefon görüşmesi,
yüzlerce, hatta binlerce e-posta trafiği, çok sayıda toplantılarla dönemi kapattık. Kişileri değil,
kurumu öne çıkartan yaklaşımı önde tuttuk. Kişisel değil, kurumsal ve ilkesel çözümler üretme
çabasında olduk. Çalışma raporu uzun, öyleyse önsözü kısa olmalı. Bize verilen önemli destek
ve anlayış için tüm dernek üyelerimize yönetim kurulumuz adına içten teşekkür ediyorum.
THD tarihinde önemli bir rapor olacağına inandığım bu belgeyi saygılarımla takdirlerinize
sunuyorum.
Türk Hematoloji Derneği Başkanı

Prof. Dr. Muhit Özcan
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BÖLÜM I

THD KURULLAR
• Yönetim Kurulu
• Denetleme Kurulu
• Disiplin Kurulu
• Bilimsel Alt Komiteler

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (2007-2009)
Başkan:

Prof. Dr. Muhit Özcan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD ANKARA
Tel: 312 5957380, Faks: 312 4663551
e-posta: ozcan@medicine.ankara.edu.tr

II. Başkan:

Prof. Dr. M. Nejat Akar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Moleküler Genetik BD ANKARA
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 Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD ANKARA
Tel: 312 595 73 77, Faks: 312 362 45 02
e-posta: sekgen@thd.org.tr

Araştırma Sekreteri:

Prof. Dr. G. Hayri Özsan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 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 Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Hematoloji BD İSTANBUL
Tel: 212 414 20 00/32435, Faks: 212 414 20 35
e-posta: mnyenerel@gmail.com

Üye:

Prof. Dr. Mustafa Çetin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kemal Dedeman Hematoloji-Onkoloji Hastanesi KAYSERİ
Tel: 352 437 93 48, Faks: 352 437 93 48
e-posta: mcetin2000@yahoo.com

Üye:

Prof. Dr. Savaş Kansoy
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD İZMİR
Tel: 232 390 42 44 – 212 463 00 65, Faks: 232 390 46 09
e-posta: savas.kansoy@ege.edu.tr
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THD DENETLEME KURULU
ASİL
Prof. Dr. Zafer Gülbaş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD ESKİŞEHİR
Tel: 222 2291411/3854, e-posta: zgulbas@ogu.edu.tr
Prof. Dr. Uğur Özbek
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) İSTANBUL
Tel: 212 414 20 00/33312, e-posta: uozbek@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Teoman Soysal
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji BD İSTANBUL
Tel: 212 414 32 58, e-posta: teomansoysal1@superonline.com

YEDEK
Prof. Dr. Deniz Sargın
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji BD İSTANBUL
Tel: 212 414 20 00 e-posta: denizsargin@yahoo.com
Prof. Dr. Zafer Başlar
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji BD İSTANBUL
Tel: 212 414 30 00/ 22190, e-posta: zbaslar@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu Beşışık
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji BD İSTANBUL
Tel: 212 414 20 00/ 32860, e-posta: sevgikalayoglu@yahoo.com

THD DİSİPLİN KURULU
ASİL
Prof. Dr. Yücel Tangün
Emekli İSTANBUL
Tel: 212 2416729, e-posta: yuctan@tnn.net
Prof. Dr. Tevfik Akoğlu
Emekli İSTANBUL
Tel: 216 4670459, e-posta: tevakoglu@yahoo.com
Prof. Dr. Osman İlhan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD Ankara
Tel: 312 4660860, e-posta: oilhan@superonline.com

YEDEK
Prof. Dr. Nahide Konuk
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD Ankara
Tel: 312 595 7378, e-posta: konuk@medicine.ankara.edu.tr
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THD BİLİMSEL ALT KOMİTELER
Akut Lösemiler Alt Komitesi (2008-2012)
Başkan: Prof. Dr. Ahmet Öztürk
Adres: Acıbadem Hastanesi Hematoloji Kliniği İstanbul
Tel: 216 542 20 20/3351, Faks: 216 542 20 20/3351
e-posta: ahmetozturk61@gmail.com
Sekreter: Doç. Dr. T.Tiraje Celkan
Adres: İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hast. ABD İstanbul
Tel: 212 414 30 00-21956, Faks: 212 586 15 95
e-posta: tirajecelkan@yahoo.com
Sekreter: Yrd. Doç. Dr. Alev Akyol Erikçi
Adres: GATA Haydarpaşa Hematoloji Kliniği İstanbul
Tel: 216 325 72 50, Faks: 216 325 72 57
e-posta: aleverikci@yahoo.com

Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobin Alt Komitesi (2006-2010)
Başkan: Prof. Dr. M. Akif Yeşilipek
Adres: Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD Antalya
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 Adana
Tel: 322 338 69 06, Faks: 322 338 69 06
e-posta: bantmen@mail.cu.edu.tr

Hematolojide Enfeksiyonlar ve Destek Tedavileri Alt Komitesi (2006-2010)
Başkan: Prof. Dr. Rıdvan Ali
Adres: Uludağ Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD Bursa
Tel: 224 442 84 00 / 1087, Faks: 224 442 80 60
e-posta: ridvanali@uludag.edu.tr
Sekreter: Doç. Dr. Vildan Özkocaman
Adres: Uludağ Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD Bursa
Tel: 224 442 84 00, Faks: 224 442 80 60
e-posta: vildanoguz@uludag.edu.tr
Sekreter: Doç. Dr. Alpay Azap
Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak . Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları ABD Ankara
Tel: 312 310 33 33/2681, Faks: 312 324 03 28
e-posta: alpayazap@yahoo.com
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Hematopatoloji Alt Komitesi (2006-2010)
Başkan: Prof. Dr. Işınsu Kuzu
Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak. Patoloji ABD Ankara
Tel: 312 310 30 10/324, Faks: 312 310 63 70
e-posta: isinsukuzu@yahoo.com
Sekreter: Doç. Dr. Mükerrem Safalı
Adres: GATA Patoloji ABD Ankara
Tel: 312 304 59 78, Faks: 312 304 59 78
e-posta: mukerremsafali@yahoo.com
Sekreter : Doç. Dr. Özlem Canöz
Adres: Erciyes Üniv. Tıp Fak. Patoloji ABD Kayseri
Tel: 352 437 49 01/20205, Faks: 352 437 52 88
e-posta: ozlemorcan@yahoo.com

Hemofili Alt Komitesi (2006-2010)
Başkan: Prof. Dr. Zafer Başlar
Adres: İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hematoloji BD İstanbul
Tel: 212 414 30 00 / 22190, Faks: 212 586 15 87
e-posta: zbaslar@istanbul.edu.tr
Sekreter: Doç. Dr. Ayşegül Ünüvar
Adres: İstanbul Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD İstanbul
Tel: 212 414 20 00, Faks: 212 631 13 12
e-posta: aunuvar@istanbul.edu.tr
Sekreter: Uz. Dr. M. Cem Ar
Adres: İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hematoloji BD İstanbul
Tel: 212 414 30 00-21278, Faks: 212 589 79 34
e-posta: muhcar@superonlıne.com

Hemostaz-Tromboz Alt Komitesi (2006-2010)
Başkan: Prof. Dr. Cengiz Beyan
Adres: GATA Hematoloji BD Ankara
Tel: 312 304 41 01, Faks: 312 304 41 00
e-posta: cbeyan@yahoo.com
Sekreter: Doç. Dr. A.Avni Atay
Adres: GATA Pediatrik Hematoloji BD Ankara
Tel: 312 304 43 65, Faks: 312 304 43 81
e-posta: avniatay@hotmail.com
Sekreter: Yrd. Doç. Dr. Ahmet İfran
Adres: GATA Hematoloji BD Ankara
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 (2006-2010)
Başkan: Prof. Dr. Ayşen Timurağaoğlu
Adres: Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD Antalya
Tel: 242 227 43 43 / 33421, Faks: 242 227 44 90
e-posta: aysentimuragaoglu@yahoo.com
Sekreter: Prof. Dr. Ülker Koçak
Adres: Gazi Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD Ankara
Tel: 312 214 10 00 / 6019, Faks: 312 215 01 43
e-posta: ulkerkocak@gazi.edu.tr
Sekreter: Yrd. Doç. Dr. Özden Pişkin
Adres: Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD İzmir
Tel: 232 412 37 30, Faks: 232 412 37 30
e-posta: ozden.piskin@deu.edu.tr

Kronik Miyelositer Lösemi ve Kronik Miyeloproliferatif Hastalıklar Alt
Komitesi (2008-2012)
Başkan: Prof. Dr. Teoman Soysal
Adres: İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak. Hematoloji BD İstanbul
Tel: 212 414 32 58, Faks: 212 598 79 34
e-posta: teomansoysal1@superonline.com
Sekreter: Doç. Dr. Sema Karakuş
Adres: Başkent Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD Ankara
Tel: 312 212 04 34, Faks: 312 212 75 72
e-posta: semaka@baskent-ank.edu.tr
Sekreter: Doç. Dr. Burhan Turgut
Adres: Trakya Üniv. Tıp Fak. İç Hast. ABD. Hematoloji BD. Edirne
Tel: 284 235 76 41/4614, Faks: 284 235 74 75
e-posta : burhanturgut@hotmail.com

Kök Hücre Nakli Alt Komitesi (2006-2010)
Başkan: Doç. Dr. Hakan Göker
Adres: Hacettepe Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD Ankara
Tel: 312 305 15 43, Faks: 312 305 16 14
e-posta: hgoker1@hotmail.com
Sekreter: Prof. Dr. Gülsan Sucak Türköz
Adres: Gazi Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD Ankara
Tel: 312 214 10 00 / 6317, Faks: 312 214 11 37
e-posta : aysucak@gazi.edu.tr
Sekreter: Prof. Dr. Mehmet Ertem
Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD Ankara
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 (2008-2012)
Başkan: Prof. Dr. Ali Uğur Ural
Adres: GATA Hematoloji BD Ankara
Tel: 312 304 41 05, Faks: 312 304 41 50
e-posta: aural@gata.edu.tr
Sekreter : Doç. Dr. Ferit Avcu
Adres: GATA Hematoloji BD Ankara
Tel: 312 304 41 13, Faks: 312 304 41 00
e-posta: favcu@gata.edu.tr
Sekreter: Doç. Dr. Mehmet Sönmez
Adres: Karadeniz Teknik Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD. Trabzon
Tel: 462 3775848, Faks: 462 328 0704
e-posta: mesonmez@yahoo.com

Laboratuar Standartları Alt Komitesi (2006-2010)
Başkan: Uzm. Dr. Klara Dalva
Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak. İbn-İ Sina Hast. Hematoloji Labr. Ankara
Tel: 312 310 33 33/2815/3137, Faks: 312 309 58 69
e-posta: dalva@medicine.ankara.edu.tr
Sekreter: Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel
Adres: Centro Lab. Gürsel Mah. Kağıthane Cad. No: 14/3 İstanbul
Tel: 212 3206400
Faks: 212 3206417
e-posta: gydemirel@yahoo.com

Lenfoma Alt Komitesi (2006-2010)
Başkan: Prof. Dr. Bülent Ündar
Adres: Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD İzmir
Tel: 232 412 37 22, Faks: 232 412 37 22
e-posta: bulent.undar@deu.edu.tr
Sekreter: Doç. Dr. Mehmet Ali Özcan
Adres: Dokuz Eylül Üniv.Tıp Fak. Hematoloji BD İzmir
Tel: 232 412 37 35, Faks: 232 278 94 95
e-posta: mehmet.ozcan@deu.edu.tr
Sekreter: Prof. Dr. Nurdan Taçyıldız
Adres: Ankara Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Onkoloji BD Ankara
Tel: 312 362 30 30 /6439, Faks: 312 362 05 81
e-posta: nurdan@ato.org.tr
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Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi (2006-2010)
Başkan: Doç. Dr. Güray Saydam
Adres: Ege Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD İzmir
Tel: 232 390 35 30, Faks: 232 374 73 21
e-posta: guray.saydam@ege.edu.tr
Sekreter: Yrd. Doç. Dr. Beyhan Durak
Adres: Osman Gazi Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Genetik BD Eskişehir
Tel: 222 239 37 71, Faks: 222 239 29 86
e-posta : bdurak@ogu.edu.tr
Sekreter: Yrd. Doç. Dr. Buket Kosova
Adres: Ege Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ABD İzmir
Tel: 232 390 34 60, Faks: 232 342 21 42
e-posta: buket.kosova@ege.edu.tr

Multipl Miyelom Alt Komitesi (2006-2010)
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: Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi Hematoloji Kliniği İstanbul
Tel: 212 2335336, Faks: 216 4743535
e-posta: cetiner.m@superonline.com

Transfüzyon Tıbbı-Kan Bankacılığı ve Hemaferez Alt Komitesi (2008-2012)
Başkan: Prof. Dr. Yeşim Aydınok
Adres: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD. İzmir
Tel: 232 390 10 29, Faks: 232 343 8090
e-posta: yesim.aydinok@ege.edu.tr
Sekreter: Prof. Dr. İhsan Karadoğan
Adres: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hast. ABD. Hematoloji BD. Antalya
Tel: 242 243 40 40, Faks: 242 243 05 00
e-posta: ikaradogan@akdeniz.edu.tr
Sekreter: Doç. Dr. Naci Tiftik
Adres: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hast. ABD. Hematoloji BD İçel
Tel: 324 3374300/ 1153-1919, Faks: 324 3374305
e-posta: ntiftik@mersin.edu.tr
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Bölüm II

• THD Yönetim Kurulu Ekim 2007-Eylül 2009 Dönemi Çalışmaları
• THD Mali Durum
• Denetleme Kurulu Raporu

THD YÖNETİM KURULU EKİM 2007-EYLÜL 2009 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
20 Ekim 2007 tarihinde düzenlenen 33. Ulusal Hematoloji Kongresi’nin hemen ardından
Ankara Sheraton Oteli’nde 84 üye katılımı ile 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: Prof.. Dr. G. Hayri Özsan, Sayman: Doç. Dr.
Mustafa N. Yenerel, Üyeler: Prof. Dr. Mustafa Çetin ve Prof. Dr. Savaş Kansoy olmuştur.
THD Yönetim Kurulu 2 yılda 23 toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantılarda toplam 309
gündem maddesi hakkında kararlar almıştır. 2008 yılı içerisinde derneğe gelen evrak sayısı
705, dernekten giden evrak sayısı 795 olarak kaydedilmiştir. 2009 yılı boyunca, Eylül ayı sonu
itibariyle kayda geçen evrak sayısı gelen evrak için 502, giden evrak için 558 dir.
Bu dönemde yapılan önemli faaliyetlerin özeti aşağıda dikkatlerinize sunulmaktadır.

2008-2009 DÖNEMİ KONGRE VE KURSLAR
Dernek tüzüğü Madde 2 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.” ilkesi doğrultusunda; iki yılda üçü ulusal, biri uluslararası katılımlı olmak üzere toplam
4 kongre, 5 toplantı ve 7 Türk Hematoloji Okulu kursu düzenlendi. Kurslarımızın büyük çoğunluğu ve tüm kongreler Avrupa Hematoloji Birliği (EHA) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) bilimsel
kredilendirme programında yer aldılar.
Kurs ve kongre metinlerinin tümü THD web sayfasında tam metin ulaşılabilir şekilde
“Toplantılar” başlığı altında yer almaktadır. (http://www.thd.org.tr/page.aspx?menu=274)

ULUSAL ve ULUSLARARASI KONGRELER
33. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ (UHK)
TARİH: 16-19 EKİM 2007 YER: ANKARA
33. UHK, katılımcılara çeşitli konu başlıklarında, alanında uzman konuşmacıları dinleme
fırsatı yarattı. Kongrede 11 sözlü sunum, 7 uydu sempozyumu, 5 Bilimsel Alt Komite Toplantısı
yer alırken ayrıca Türk Hematoloji Derneği’nin 40. yılı olması sebebiyle özel bir panel de
düzenlendi. İlk basamak kursu, mezuniyet sonrası eğitim oturumları, sözlü ve poster sunuları
standart, hukuk ve hematoloji oturumu, endüstri ile ilişkiler oturumu ve nükleer tehditlere karşı
yapılması gerekenler oturumu ile kongre başarıyla tamamlandı. Bu sene de, önceki senelerde
olduğu gibi yurtdışında yaşayan 7 Türk bilim insanı da konferans verdi. Kongrenin ilk günü
düzenlenen basın toplantısında, Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, Genel
Sekreteri Doç. Dr. Mutlu Arat ve Dr. Ezogelin Oflazoğlu, hematoloji alanındaki son gelişmeler
hakkında bilgi verdi. Kongreye 744 kişi katıldı. Kongre EHA (16,5 CME) ve TTB (21) bilimsel
kredi aldı.
Anıtkabir Ziyareti ve Anıtkabir Defteri
Tüm kongre katılımcıları, 19 Ekim 2007 Cuma sabahı saat 9.00’da Anıtkabir’de Türk
Hematoloji Derneği’nin 40. Yılı dolayısıyla toplandı. Anıtkabir Defteri’ne Türk Hematoloji
Derneği adına Dernek Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan duygu ve düşüncelerini yazdı:
“ Yüce Önder
Kurduğun bağımsız Cumhuriyet’in sınırsız olanaklarını kullanarak bugünlere gelen bizler,
Türkiye’de kan hastalıkları ile uğraşan sivil toplum örgütünün üyeleri 40. yılımızda huzurunda15

yız. Bize bıraktığın değerlerin hediye değil, emanet olduğunun bilincindeyiz. Hedefin hedefimiz, ilkelerin ilkelerimiz. Türk Hematolojisi çağdaş uygarlıklar düzeyinde. Seni ve eserlerini çok
seviyoruz. Sana ve bugünümüzü sağlayanlara duygularımızı yazmakla değil, çok çalışmakla
ifade ediyoruz.
Evlatların Adına,
Prof. Dr. Muhit Özcan
Türk Hematoloji Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
19 Ekim 2007
Jacie ve ProMISe Kursları
Tarih: 16-18 Ekim 2007
“Avrupa akreditasyon güncel durumu”, “Transplant merkezlerindeki güncel ve gelecek
yönetmelikler”, “Denetimlerde rastlanan eksiklikler” gibi konularda uzman denetçilerin verdiği
konferanslar ile yoğun bir katılımın yaşandığı JACIE Kursu, 33. Ulusal Kongre’nin ilk günü
yapıldı.
Ülkemizde ilk kez ProMISe Kursu düzenlendi. Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Merkezi
tarafından kullanılan bir sistem olan ProMISe ile internet yoluyla tüm dünyadaki transplantasyon merkezlerinden veri kaydı yapılabiliyor. Türkiye’de de bu sistem için eğitim vermeyi
amaçlayan kurs, büyük ilgi gördü. Türkiye’deki transplantasyon merkezlerinden veri kaydı
yapan yetkili 30 kişi ProMISe’e katıldı.
6.İlk Basamak Kursu
Tarih: 16 Ekim 2007
6. İlk Basamak Kursu, tüm gün süren yoğun bir programa sahipti. Hepsidin ve Demir
Metabolizması, İnflamasyonda Bir Baş Aktör: Endotel, Akılcı İlaç Kullanımında Yeni Çağa
Giriş: Farmakogenetik, Koagülasyonun ABC’si: Protein C, Sporcu Sağlığında Hematoloji,
Moleküler Hematoloji Sözlüğü: mRNA ve diğerleri, Mikroanjiyopatik Hemolitik Anemiler, JAK2
Mutasyonları ve Patofizyolojisi, Yeni Doğanda Hemostaz ve Sorunlar gibi konu başlıkları ile
kurs katılımcılar için verimli oldu.
Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları
Tarih: 18 Ekim 2007
Lösemik Hücre Biyolojisi, Miyeloid Hücre Farklılaşmalarındaki Moleküler Mekanizmalar,
PDCD4’ün rolü, Arsenik Trioksitin Multipl Miyelom Tedavisindeki Önemi, Atipik Kromik
Miyeloproliferatif Hastalıklarda Tirozin Kinaz Mutasyonları, Monoklonal Antikorlar ile
Antitümoral Yaklaşım, Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Oluşan Pulmoner Komplikasyonlar
Histopatolojik Değerlendirmesi konularında oturumlar yapıldı.
33. UHK BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
THD Bildiri Ödüllerini kazananlar ve çalışmaları aşağıda yer almaktadır.
Ödül Jürisi: Savaş Kansoy, Ömer Yılmaz, Bülent Özpolat, Fatma Gümrük, Ali Uğur Ural,
Hamdi Akan, Yıldız Aydın
Klinik Laboratuvar Çalışmaları Dalında;
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik ABD’den Yücel Erbilgin
ve arkadaşları, “T-ALL Olgularında Notch1 Gen Mutasyonlarının Araştırılması”
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD’den Esin Serbest ve arkadaşları, “AlıcıVerici Arasında “Short Tandem Repeat-STR”lerde Farklılığın Allojeneik Hematopoetik Hücre
Transplantasyon (allo-HHT) Sonucuna Etkisi”
Klinik Hematoloji Dalında;
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Pediatrik
Hematoloji BD’den Günay Balta ve arkadaşları, “Ataksi Telanjektasi ve Fankoni Anemisi
Hastalıklarını Birlikte Barındıran Protip Bir Ailenin Moleküler Karakterizasyonu”
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mustafa Çetiner ve arkadaşları, “Hematopoyetik
Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”
Deneysel Hematoloji Dalında;
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Hematoloji BD’den Ferit Avcu ve arkadaşları, “Allojeneik
Kemik İliği Nakli Uygulanan Ratlarda Graft Versus Host Hastalığının Profilaksi ve Tedavisinde
Mezankimal Kök Hücrelerin Etkinliğinin İncelenmesi”
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD’den Çığır Biray Avcı ve arkadaşları
“Lösemi Hücre Hatlarında Resveratrol ile İndüklenmiş P53 Aracılı Apoptozda RUNX3, PIK3CA
ve P53 Gen Ekspresyonlarının Önemi”
EN GÜZEL TÜRKÇE ÖDÜLÜ
Ödül Jürisi: Yücel Tangün, Mustafa Çetiner, Kaya Türay, Yusuf Çotuksöken, Sevgi Özel
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından
Nazan Sarper ve arkadaşları, “Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Talasemi ve Orak Hücreli
Anemiye İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Bu Konudaki Eğitimin Yararı”
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezinden, Bülent Eser ve arkadaşları,
“Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Gönüllü Kan Bağışçısı Kazanım Programı Sonuçları”
33. UHK GENÇ KATILIMCI ÖDÜLLERİ
Genç Katılımcı Ödülleri’ni 9 kişi kazandı.
Çığır Biray Avcı - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD
Tolga Uyuklu - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Rukiye Özel - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Muharrem Müftüoğlu - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı
Burçin Tezcanlı - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Leylagül Kaynar - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı
Ayşe Küstü - ÇÜTF Balcalı Hastanesi, Terapötik Aferez, Kök Hücre ve Kriyoprezervasyon Ünitesi
Sercan Aksoy - Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Kök Hücre Nakli Ünitesi
Eren Gündüz - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
33. UHK ENDÜSTRİ ÖDÜLLERİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalından Şule Mine Bakanay ve
arkadaşları “Miyelodisplastik Sendromda (MDS) Yaşam Süresine Etki Eden Faktörler: Yaş,
IPS, Ferritin Düzeyi, Transfüzyon Gereksinimi, Tedaviye Yanıt ve HLA-DR15” adlı çalışmalarıyla
“Novartis Aşırı Demir Yükü Tedavisi” ödülünü kazandı.
Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesinden Şule Ünal ve arkadaşları “Talasemi Majorlu Hastalarda Kardiyovasküler ve Renal Zedelenmenin VEGF, T2*MRG, Karotis
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Dopleri ve Nag/Kreatinin Ölçümleri ile Erken Tayini” adlı çalışmalarıyla“Novartis Aşırı Demir
Yükü Tedavisi” ödülünü kazandı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından Nur Selvi ve arkadaşları
“t(14,18) Tanısında Foliküler Lenfomalı Olguların Parafin Doku Örneklerine İlk Uygulanması
Gereken Moleküler Yöntem ve Elde Edilen Sonuçların Klinik Bulgularla Korrelasyonu” adlı
çalışmalarıyla “Roche Hodgkin Dışı Lenfoma” ödülünü kazandılar.
Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesinden Şule Ünal ve arkadaşları
“Adolesan Akut Lenfoblastik Lösemisinde İndüksiyonda Yüksek Doz Steroid Kullanımı ile
Artmış Sağkalım” adlı çalışmalarıyla “Bayer Schering Pharma Lenfoproliferatif Hastalıklar”
ödülünü kazandılar.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji- Onkoloji Bilim
Dalından Tiraje Celkan ve arkadaşları “XRCC1 ile XPD DNA Tamir Gen Polimorfizimleri ile
Burkitt Lenfoma Arasındaki İlişki” adlı çalışmalarıyla “Bayer Schering Pharma Lenfoproliferatif
Hastalıklar” ödülünü kazandılar.
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalından
Özden Hatırnaz ve arkadaşları “Akut Lösemi Hastalarında WNT Sinyal İleti Yolu Genlerinin
Hipermetilasyon Analizleri” adlı çalışmalarıyla “Bayer Schering Pharma Lenfoproliferatif
Hastalıklar” ödülünü kazandılar.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalından Evren Kiriş ve arkadaşları“
Multiple Myelomada Mikrosatellit İnstabilite ve Heterozigozite Kaybı” adlı çalışmalarıyla “Erkim
Multipl Miyelom” ödülünü kazandılar.

5. ULUSLARARASI KEMİK İLİGİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE
TEDAVİLERİ KONGRESİ
TARİH: 6-9 MART 2008 YER: ANTALYA
Bu kongrede 340 katılımcı; 47 bildiri, 18 oturum, 2 uydu sempozyumunda hematopoetik
hücre nakillerinde ve hücresel tedavilerde yeni bilgiler edinme olanağı buldu. Kongrede 14’ü
yabancı olmak üzere alanında uzman 41 konuşmacı yer aldı. Kök hücre tedavileri ve kemik
iliği nakli konularında dört gün boyunca yeni çalışmalar ve tedavi evreleri hakkında paylaşım
ortamı yaratıldı.
Kongrenin ilk günü Thomas Klingebiel pediatrik transplantasyon, Philippe Moreau miyelomda transplantasyon, Alois Gratwohl optimal verici, John Levine GVHH, Johannes Jacobus
Cornelissen akut lösemilerde transplantasyon, Neil J.Scolding nörolojik hasarlarda kök hücre
tedavisi, Mary Eapen malin olmayan hastalıklarda transplantasyon ve Jorge Sierra AML’de
transplantasyon hakkında katılımcılara bilgi verdikten sonra yapılan tartışmalar ile kongre
başarı ile tamamlandı.
Oturum başkanlığını Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sami
Türkoğlu ile THD Başkanı Muhit Özcan’ın yaptığı oturum kongrenin en ilgi çeken oturumu
olmuş, oturumda katılımcılar hematoloji alanında yaşanan sıkıntılarını dile getirmişler ve yetkililerden sunulan öneriler ışığında acil çözüm istemişlerdir.
Kongre EHA (21 CME) ve TTB (19) tarafından kredilendirildi.
THD - EBMT 1. KÖK HÜCRE HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASYON KURSU
Kemik iliği transplantasyonunda yaşanan sorunlara, zor koşullarda çalışan hemşirelerin
yetersiz bilgi birikimini göz önünde bulundurarak Türk Hematoloji Derneği bu alanda da hemşirelik kursu düzenledi.
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6-9 Mart 2008 tarihleri arasında Antalya’ da yapılan 5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu
ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi’ne katılan 45 KIT hemşiresi EBMT tarafından kendilerine
yapılan sınav sonrası başarılı olup sertifika almaya hak kazanmışlardır. Kurs eğitimini EBMT
(Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliği) hemşirelik grubu başkanı Monica Fliedner, Ton van
Boxtel, Mairead di Chonghaile ve Bülent Eser verdi.
5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Ödülleri
5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresinde 3 genç katılımcıya “Umut Veren Araştırmacı” ödülü verildi.
Zeynep Arzu Yeğin (Gazi ÜTF Erişkin Hematoloji BD) “Hematopoeik Kök Hücre Nakli
Yapılan Hastalarda Demir Yükü ile Erken Dönem Toksisite ve Sağkalım İlişkisi” adlı çalışması
ile,
Talia Dilber İleri (AÜTF Pediatrik KHHT BD) “Pediatrik Olgularda Hematopoetik Kök Hücre
Transplantasyonu Sonrası Artmış Demir Yükünün Değerlendirilmesi” çalışması ile,
Ayşe Caner (Ege ÜTF Parazitoloji ABD) “Hematopoetik Kök Hücre Uygulanan Hastalarda
Toxoplazma Enfeksiyonu ve Klinik Önemi” başlıklı çalışması ile ödül almaya hak kazanmışlardır.
Jüri Özel Ödülü
Ödül töreninde ise Türkiye’de bu güne kadar kemik iliği nakli alanında emeği olan tüm bilim
adamları ve sağlık çalışanlarına bu zor koşullarda gösterdikleri insanüstü çaba ve özveri dolayısıyla sadece manevi anlamı olan jüri özel ödülü verildi.

34. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ
TARİH: 8-11 EKİM 2008 YER: ÇEŞME SHERATON KONGRE MERKEZİ, İZMİR
Yediyüz kişinin katıldığı kongre, ilgi çeken güncel yoğun bilimsel programı ile başarıyla gerçekleştirildi ve THD tarihinde yerini aldı. Dört gün süren kongre boyunca 18 ulusal ve 5 uluslararası oturumda, 109 davetli konuşmacı ve oturum başkanımızı dinleme olanağı oldu. Kongre
salonlarına kaybettiğimiz THD kurucu üyelerimizin adları verildi (Şeref İnceman, Mustafa
Karaca, Muzaffer Aksoy). Yurtdışında çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanları yine davetliler
arasında yer aldı. Endüstri bu sene 7 uydu sempozyum ile kongre bilimsel programına katkıda
bulundu. Birisi en çok puanı alan 6 bildiriden oluşan oturum olmak üzere toplam 8 sözlü bildiri
oturumunda 48 sözlü sunum dinleme olanağı oldu.
Bu sene ilk olarak konuşma öncesinde “çıkar ilişkisi” formu koyuldu ve tüm konuşmacılar
beyanda bulundular. Kongre öncesi basılan bildiriler ve konuşma metinleri kitabı ile “Nükleer
Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyon Stratejisi” kitabı kongre
sırasında katılımcılara dağıtıldı. Bildiri sistemi başlangıcına, etik kurul onayı hasta hakları ve
Helsinki Deklarasyonuna uygunluk için zorunlu alan yerleştirildi. Kongre sırasında Türkçe
Çalışma, Hematoloji Eğitimi, THD veritabanları ve Turkish Journal of Hematology oturumları
da yer aldı. Kongre programı, hem Türk Tabipler Birliği (21) hem de Avrupa Hematoloji Birliği
(33.5 CME) tarafından kredilendirildi.
Ege Bölgesine Yönelik Mezuniyet Sonrası Hematoloji İlk Basamak Kursu
7 Ekim 2008 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Derslikler Binası Konferans Salonunda, iç
hastalıkları uzmanları ve araştırma görevlileri, çocuk hastalıkları uzmanları ve araştırma görevlileri,
aile hekimliği uzmanları ve araştırma görevlileri ile pratisyen hekimlere yönelik düzenlenen kursa
80 kişi katıldı. Kursun duyurulması için Eylül ayı ortasında Hürriyet gazetesine ilan verildi. Toplam
10 konuşmacının yer aldığı ve katılımın ücretsiz olduğu program başarı ile tamamlandı.
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Kongre Sonrası BAK Kursları
12 Ekim 2008 Pazar Günü 34. UHK sonrası kongre merkezinde THD Moleküler Hematoloji
ve Sitogenetik Alt Komitesi Çalıştayı ve Mezankimal Kök Hücre (MKH) Kursu düzenlendi. THD
Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi çalıştayına 20 kişilik katılım oldu. Mezankimal
Kök Hücre (MKH) Kursuna ise 14 katılım oldu. Kurslar ile ilgili kurs kitapçıkları katılımcılara
dağıtıldı. Kurslar hem TTB hem de EHA tarafından kredilendirildi.
33. UHK Bildiri Ödülleri
Ödül Jürisi: Mustafa Çetin, Ayşen Timurağaoğlu, Muzaffer Demir, Nazan Çetingül, Adalet
Meral Güneş,Murat Arcasoy, Ali Turhan
THD Bildiri Ödüllerini kazananlar ve çalışmaları aşağıda yer almaktadır.
Klinik Laboratuvar Çalışmaları Dalında;
Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesinden Günay Balta ve arkadaşları,
“Ailevi Hemofagositik Lenfohistiyositoz Hastalığı: Türk Populasyonunda Endemik Syntaxin 11
Geninde Kurucu Etki”
İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalından
Müge Sayitoğlu ve arkadaşları, “Kronik Myeloid Lösemi Hastalarında Renın Anjiotensin
Sisteminin (RAS) Aktivasyonu ve Prognostik Önemi”
Klinik Hematoloji Çalışmaları Dalında;
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalından Gülsüm Emel Pamuk ve
arkadaşları, “Yüksek Trombosit-Lökosit Kompleks Düzeyleri Behçet Hastalığı Büyük Damar
Tutulumunda Rol Oynuyor Olabilir mi?”
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalından Bahar Arık ve arkadaşları,
“Çevresel Kök Hücre Toplanmasında İzlenen Yan Etkiler ve Risk Faktörleri: Tek Merkezden 1712
İşlemin Geriye Dönük Değerlendirilmesi”
Deneysel Hematoloji Çalışmaları Dalında;
Erciyes Üniversitesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesinden Yasemin Altuner Torun ve arkadaşları, “Hipoksik Embriyo Kültüründe Eritropoietin Uygulamasının Embriyo Gelişimi ve Beyin
VEGF Reseptör Ekspresyonu Üzerine Etkisi”
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalından Burçin Tezcanlı ve
arkadaşları, “K–562 Hücre Dizisinde Stat3, Stat5a ve Stat5b Ekspresyonlarının Sirna ve
Antisense-Oligonükleotidler Aracılığı ile Baskılanması ve Apoptozun İndüklenmesi”
Genç Katılımcı Ödülleri
Genç Katılımcı Ödülleri’ni 19 kişi kazandı.
Şule Ünal - Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı
Çığır Biray Avcı -Ege Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji AD
Veysel Sabri Hançer -İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
Yavuz Dodurga -Ege Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Bilim Dalı
Ender Coşkunpınar- İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD
Sinem Özdemirli - İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD
Tuğçe Ayça Tekiner - İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD
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Özden Hatırnaz - İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD
Yücel Erbilgin- İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD
Çağrı Gümüştekin -Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Nazife Şule Yaşar -Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
Didem Torun-Ankara Üniversitesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı
Afife Karabıyık -Ankara Üniversitesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı
Melek Pehlivan -Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD
Ali İrfan Emre Tekgündüz -Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
Esin Güngör -Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Nefise Akkoç -Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı
Ayşenur Öztürk -Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Moleküler Genetik Bilim Dalı
İrfan Yavaşoğlu -Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
34. UHK ENDÜSTRİ ÖDÜLLERİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim dalından Sinem Civriz Bozdağ ve
arkadaşları “Rituksimab İçeren Tedaviler Sonrası Nüks Eden Hodgkin Dışı Lenfomalılarda
İkinci Sıra Tedaviler ve Otolog Kök Hücre Nakli: Ankara Tıp Deneyimi” adlı çalışmalarıyla
“Roche Lenfoma” ödülünü kazandılar.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim dalından Melek Pehlivan ve arkadaşları “Kronik Miyeloid Lösemi (KML) Hastalarında SFRP1
Geninin Promotör Bölgesinin Epigenetik ve Genetik Değişikliklerinin İncelenmesi” adlı
çalışmalarıyla“BMS En İyi Laboratuar Çalışması” ödülünü kazandılar.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim dalından Fahri Şahin ve arkadaşları “Erken Evre Mikozis Fungoides Olgularında Periferik Kan Monunükleer Hücrelerinde Sitokin
Gen Polimorfizminin Araştırılması” adlı çalışmalarıyla “Bayer Schering Pharma Lenfoproliferatif
Hastalıklar” ödülünü kazandılar.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim dalından Zübeyde Nur Özkurt ve
arkadaşları “Kök Hücre Nakli İle Tedavi Edilen Hodgkin Lenfoma Hastalarında Pretransplant
FDG-PET Prognostik Faktör Olabilir mi?” adlı çalışmalarıyla “Bayer Schering Pharma
Lenfoproliferatif Hastalıklar” dalında ödül kazandılar.
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalından
Nilgün Duman ve arkadaşları “Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda XRCC1 (X-Ray Cross
Complementing Group 1) Geninde ARG399GLN ve ARG194TRP Polimorfizmlerinin ve Kardeş
Kromatid Değişimi Sıklığı ile Korelasyonlarının Araştırılması” adlı çalışmalarıyla “Bayer
Schering Pharma Lenfoproliferatif Hastalıklar” ödülünü kazandılar.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalından Beyhan
Durak ve arkadaşları“Multipl Myelomlu Olgularda Kromozom Aberasyonlarının Floresan In
Situ Hibridizasyon (FISH) ve Konvansiyonel Sitogenetik Yöntemlerle Belirlenmesi” adlı çalışmalarıyla “Erkim Multipl Miyelom” ödülünü kazandılar.
Türk Hematoloji Derneği En Güzel Türkçe Bildiri Ödülü
Bildiri Jürisi: Yücel Tangün, Mustafa Çetiner, Mutlu Arat, Selami Koçak Toprak
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim dalından Volkan Demir ve arkadaşları, “İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Anjiyogenik Antianjiyogenik Dengenin
Sağkalım Sürelerine Etkisi”
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Türk Hematoloji Derneği En İyi Poster Ödülü
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Onkoloji Bilim dalından Liya Sadıkova ve
arkadaşları, “Kanserli Çocuklarda Febril Nötropeni Gelişiminde Toll-Lıke Reseptor-2 ve 4’ün
Rolü”

2. ULUSLARARASI LÖSEMİ LENFOMA MİYELOM KONGRESİ
TARİH: 21-24 MAYIS 2009 YER: WOW KONGRE MERKEZİ, İSTANBUL
İkiyüz yirmisi, 42 farklı ülkeden olmak üzere toplam 480 katılım olan kongre büyük başarı
ile tamamlandı. EHA ve ASH kongrelerinde de tanıtım faaliyetleri yürütülerek dünya çapında
hematologlara ulaşılan ve bir marka olma yolunda ismini duyuran kongre EHA (23,5 CME) ve
TTB (16,5) tarafından kredilendirildi.
İlki iki yıl önce gerçekleştirilen bu kongreye katılım sayısı anlamlıca artmış olup, yerli ve yabancı katılımcılar ve konuşmacıların kongre hakkındaki olumlu görüşleri de başarısını destekler nitelikteydi. Tamamen yenilikçi bir yaklaşımla ve pek çok önemli, akılcı hedefler konularak başlatılan
bu kongrenin başarısı, uluslararası bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini açık bir
şekilde ortaya koydu. 2011 yılında yapılacak olan üçüncü kongrenin hazırlıklarına da başlandı.
KURSLAR
TEMEL HEMOSTAZ TROMBOZ KURSU
Tarih: 7-9 EYLÜL 2007 Yer:BOLU
Temel Hemostaz Tromboz Kursu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde yapıldı. Türk
Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan’ın açılış konuşmasının ardından eski dernek başkanı Prof. Dr. Yücel Tangün, Türkiye’de hemostazın gelişimi ve karşılaşılan güçlükler
üzerine bir konuşma yaptı. Tangün, konuşmasında, Atatürk döneminde eğitim politikasında
Türk İç hastalıkları ve hematolojisinin durumuna, Prof. Erich Frank’ın Türk hematologlarına
yaptığı olumlu etkilere de yer verdi. Öncü ve değerli hematolog bilim adamlarımızın katkılarını
da kursiyerlere aktardı. Kursiyerler ve konuşmacılar, Temel Hemostaz Tromboz Kursu’nun çok
başarılı geçtiğini, önemli konu başlıklarını tartışma olanağı verdiği için çok önemsediklerini dile
getirdiler. Kurs, EHA tarafından 13.33 CME kredisi ile TTB tarafından 9 kredisi ile kredilendirildi.
Kursa toplam 77 kişi katıldı.
HEMATOLOJİDE DESTEK TEDAVİLERİ VE İNFEKSİYONLAR KURSU
Tarih: 16-18 KASIM 2007 Yer:ERZURUM
Erzurum Polat Rennaissance Hotel’de yapılan Hematolojide Destek Tedavileri ve Enfeksiyonlar
Kursu başarı ile tamamlandı. Kurs, EHA tarafından 10 CME kredisi, TTB tarafından 15 kredi
aldı. Kursa toplam 54 kişi katıldı.
AKIM SİTOMETRİ KLİNİK UYGULAMALARI KURSU
TARİH: 6-9 KASIM 2008 YER: ANKARA
THD Laboratuvar Standartları Alt Komitesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik
Alerji-İmmünoloji ve Hematoloji BD’larının ortak düzenlediği Akım Sitometri Klinik Uygulamaları
Kursu, AÜTF Cebeci Yerleşkesinde 50. Yıl Kompleksi’nde başarı ile gerçekleşmiştir.
Kursa 52 wetlab katılımcısı olmak üzere toplam 124 kişi katılmıştır. Kursun pratik kısmında
5 laboratuar arasında katılımcılar küçük gruplara ayrılarak her laboratuvarı dolaşmışlardır.
Beckman Coulter, Becton Dickinson ve Partec firmaları bu laboratuarlarda cihazlarının işleyişlerini anlatmışlardır. Kursta Amerika’dan Vincent Shankey, William Telford, Scott Cram ve Metin
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Kurtoğlu, Kanada’dan Dr. Michael Keeney, Hindistan’dan Dr. Sumeet Gujral, Almanya’dan Dr.
Wolfgang Göhde ve ülkemizden Dr. Zafer Gülbaş, Dr. Zafer Başlar, Dr. Emel Ekşioğlu Demiralp,
Dr. Mustafa Yenerel, Dr. Aydan Ikincioğulları, Dr. Klara Dalva ve Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel
konuşmacı olarak yer almışlardır.
İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE ÇALIŞANLAR İÇİN HEMATOLOJİ EĞİTİM PROGRAMI (İÇHEP-1)
TARİH: 16-17 OCAK 2009 YER: İSTANBUL
Türk Hematoloji Derneği, İlaç Endüstrisinde Çalışanlar için Hematoloji Eğitim Programı
(İÇHEP) başlıklı kursu İstanbul Point Hotel’de düzenledi. Kurs hematoloji alanında temel
eğitim vermeye ve hematoloji alanında çalışan ya da çalışmayı planlayan ürün sorumlusu,
ürün müdürü, ürün temsilcisi ve endüstri alanında kariyer yapanlara yönelikti. Kursa 14 farklı
firmadan 45 yönetici ve çalışan katıldı.
Açılışı THD başkanı Muhit Özcan ile THD araştırma sekreteri ve kurs sorumlusu Hayri Özsan
tarafından yapılan kursta iki gün boyunca birbirinden değerli konuşmacılar ders anlattılar. Kan
Fizyolojisi (Prof. Dr. Yücel Tangün ), Multipl Miyelom (Doç. Dr. Mustafa Çetiner), Lenfomalar
(Prof. Dr. Burhan Ferhanoğlu), Eritrosit Hastalıkları-Anemiler - Miyelodisplastik Sendrom (Doç.
Dr. Mustafa Yenerel), Akut Lösemi (Prof. Dr. Tanju Atamer), Kronik Miyeloproliferatif Hast. ve
KML (Prof. Dr. Teoman Soysal), Hemostaz (Prof. Dr. Muzaffer Demir) , Hemofili (Prof. Dr. Zafer
Başlar), Trombosit Hastalıkları - Trombofili (Doç. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya), Bütçe Uygulama
Talimatnamesi (Doç. Dr. Mutlu Arat), Tıp Hukuku (Prof. Dr. Ertuğrul Akçaoğlu), Türkçe Kullanımı
(Prof. Dr. Yücel Tangün), Kan Bankacılığı ve Hemaferez (Prof. Dr. Gülyüz Öztürk), Kemik İliği
Nakli (Prof. Dr. Deniz Sargın), Temel Moleküler Tanı Yöntemleri (Prof. Dr. Uğur Özbek), İlaç
Üretim Teknikleri (Prof. Dr. Semra Sardaş), Klinik Farmakoloji (Prof. Dr. Ali Yağız Üresin) ve
Endüstri Hekim İlişkisi-Endüstri Bakış Açısı (Bülent Becan) başlıklı dersler anlatıldı.
KÖK HÜCRE NAKLİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TOPLANTISI
EBMT BAŞKAN ADAYLARININ SUNUMU
TARİH: 21 ŞUBAT 2009 YER: İSTANBUL
Türk Hematoloji Derneği, İstanbul Radisson SAS Otel´de ‘Kök Hücre Naklinde Güncel
Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ adlı paneli düzenledi. Ülkemizdeki tüm kök hücre nakil merkezlerinden en az bir temsilcinin davetli olduğu toplantıda mevcut sistemin ortaya çıkardığı sorunlar
masaya yatırıldı ve tartışıldı. Panelde konuşmaları, Prof. Dr. Osman İlhan (Kök Hücre Nakli
Mevzuatı), Prof. Dr. Meral Beksaç (Akraba Dışı Nakil Tarama Programında Ankara’dan Güncel
Durum), Doç. Dr. Fatma Oğuz Savran (Akraba Dışı Nakil Tarama Programında İstanbul’dan
Güncel Durum), Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek (Pediatrik Kök Hücre Nakli: Durum ve
Sorunlar), Doç. Dr. Hakan Göker (Erişkin Kök Hücre Naklinde Durum ve Sorunlar) yaptı. THD
Başkanı Prof. Dr. M. Özcan ve THD Kök Hücre Nakli BAK Başkanı Doç. Dr. Hakan Göker´in
yönetiminde yapılan oturumda, üç saat boyunca akraba dışı nakillerde yaşanan sıkıntılar ön
planda olmak üzere, tüm konular geniş bir şekilde değerlendirildi.
THD, aynı gün önemli bir EBMT toplantısı düzenledi. Toplantıya EBMT seçimlerindeki 3
başkan adayı THD tarafından davet edildi. Adaylardan H. Shouten’in çok istemesine karşın
programının yoğunluğu nedeniyle katılamadığı toplantıda Dr. Blaise (Marsilya, Fransa) ve Prof.
A. Madrigal (Londra, İngiltere) konferans verdiler. Ülkemizdeki tüm kemik iliği transplantasyon
ünitelerinin sorumlularının davetli olduğu toplantıda her iki aday da konuşmalarının ardından
EBMT başkanlığı için projelerini açıkladılar.
Ayrıca her iki aday da ülkemizin ve THD´nin bu demokratik ve girişimci yaklaşımından duydukları derin memnuniyeti vurgulayarak kazanmaları halinde THD ve Türk meslektaşlarımızla
daha yakın çalışma arzularını dile getirdiler.
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TÜRK HEMATOLOJİ OKULU
Türk Hematoloji Derneği, 2008-2009’da uygulamaya koyduğu Türk Hematoloji Okulu (THO)
Programı ile YDUS’nı kazanan hematoloji araştırma görevlilerine temel hematoloji eğitimi
vermeye başlamıştır. THO, hiçbir firma sponsorluğu almadan tümüyle kendi olanaklarımız ile
düzenlenmektedir. Üç yıl sürecek bu programın, hematoloji/çocuk hematoloji yan dal uzmanlık
öğrencilerinin bilimsel açıdan temel hematoloji eğitimi alması ve sosyal olarak da birbirlerini
tanıma ve tartışma ortamları olması gibi temel hedefleri bulunmaktadır. THO tümüyle ders
havasında geçmekte, soru cevap kısmına önem verilmektedir. Türk Hematoloji Okuluna hematoloji/çocuk hematoloji yan dalı yapan tüm araştırma görevlileri katılabilmektedir.
Bu girişim tüm uzmanlık dernekleri içinde bir öncü uygulamadır.
TÜRK HEMATOLOJİ OKULU 1
TARİH: 19-20 NİSAN 2008 YER: EDİRNE
Türk Hematoloji Derneği, 2008-2009’da uygulamaya koyduğu Türk Hematoloji Okulu
Programı ile YDUS’nı kazanan hematoloji araştırma görevlilerine temel hematoloji eğitimi vermek ve programın hedef ve amaçlarını tanıtmak üzere ilkini Edirne’de gerçekleştirdiği eğitim
programına YDUS sınavını kazanan 17 araştırma görevlisi katıldı.
TÜRK HEMATOLOJİ OKULU 2
TARİH: 27-29 HAZİRAN 2008 YER: ZONGULDAK
“Hemostaz Tromboz Kursu”’na 28 yeni pediatrik-erişkin yan dal hematoloji araştırma görevlisi
katıldı. Kursun yoğun programı arasında katılımcılar Zonguldak Deniz Kulübünde yapılan kurs
akşam yemeğinde birbirlerini daha yakından tanıma ve tartışma ortamı buldular. Yemeğe ayrıca
Karaelmas ÜTF dekan yardımcısı Eksal Karlı, rektörü Bektaş Açıkgöz katıldı. Kursun son günü
katılımcılar evlere dönmeden önce toplu halde Zonguldak Karaelmas ÜTF Hematoloji Bilim Dalını
gezdiler. Kurs EHA (10 CME) ve TTB (14) tarafından kredilendirildi.
TÜRK HEMATOLOJİ OKULU 3
TARİH: 15-16 KASIM 2008 YER: ISPARTA
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirdiği eğitim
çalışmalarından üçüncüsü olan “Tanısal Hematoloji Kursu”na 31 pediatrik-erişkin hematoloji
araştırma görevlisi katıldı.
TÜRK HEMATOLOJİ OKULU 4
TARİH: 18-19 NİSAN 2009 YER: ANTALYA
Türk Hematoloji Okulu 4- Kemik İliği Yetmezliği Kursu diğer yapılan 3 okuldan farklı olarak
uzmanlık sınıfı (Master Class) olarak planlandı. Okula 46 hematoloji yan dal öğrencisi ile 19
uzman, konuşmacılar dahil toplam 83 kişi katıldı. Kurs EHA tarafından 12 CME, TTB den de
11 kredi ile kredilendirildi.
TÜRK HEMATOLOJİ OKULU 5
TARİH: 27-28 HAZİRAN 2009 YER: MARDİN
Türk Hematoloji Okulu 5- “Hematopoetik Kök Hücre Nakli” kursu Mardin’de 34 (pediatrikerişkin) hematoloji yan dal öğrencisinin katıldığı kurs EHA (6.25 CME) ve TTB (7,5) tarafından
kredilendirildi.
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TÜRK HEMATOLOJİ OKULU 6
ESH-EHA ETÜDÜ LENFOİD MALİGNİTELER TARİH: 25-27 EYLÜL 2009 YER: KAYSERİ
Türk Hematoloji Derneği’nin EHA-ESH ile ortak düzenlediği ilk kurs olan tip 3 ESH-EHA
etüdü Kayseri’de 68 katılımcı, ikisi yabancı (EHA Başkanı Robin Foa ve EHA Tutorials Başkanı
Gina Zini) 6 konuşmacı ile Lenfoma BAK Başkanı Bülent Ündar’ın başkanlığında başarı ile
gerçekleşti. Kursta yapılan sunumlardan sonra yapılan olgu tartışmaları ve oylama içeren soru
cevaplar ilgi ile takip edildi. Toplantı EHA ve TTB tarafından kredilendirildi.
MOLEKÜLER HEMATOLOJİ TEORİK VE PRATİK KURSU
TARİH: 19 EYLÜL 2009 YER: AÜTF BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Türk Hematoloji Okulu öğrencilerinden, 2008 yılında ilk olarak okula başlayan 20 kişi
pratik ve teorikten oluşan Moleküler Hematoloji kursuna katıldılar. Pratik olarak hematoloji
laboratuarında çalışmak ve teorik derste anlatılanları uygulama olanağı sunulan kurs başarıyla
tamamlandı. Tek gün süren bu kurs için TTB kredisi alındı.

YAPILACAK KURS VE KONGRELER
25-27 Haziran 2010
ESH-EHA Type II Tutorial on Myeloid Malignancies / İstanbul
4-6 Mart 2010
6. Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
JACIE Müfettişlik Kursu
2. ProMIse Kursu
2. THD&EBMT Kök Hücre Hemşireliği Sertifikasyon Kursu
6-9 Ekim 2010
36. Ulusal Hematoloji Kongresi
2-5 Mart 2011
7. Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
25-28 Mayıs 2011
3. Uluslararası Lösemi-Lenfoma-Miyelom Kongresi
5-8 Ekim 2011
37. Ulusal Hematoloji Kongresi

TOPLANTILAR
THD BİLİMSEL ALT KOMİTELER TOPLANTISI
TARİH: 21 ŞUBAT 2009 YER: İSTANBUL
Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu ile Bilimsel Alt Komite Başkanları ortak buluşması
21 Şubat 2009 tarihinde İstanbul’da yapıldı. Bilimsel alt komitelerin (BAK) daha verimli çalışmalarına olanak yaratabilmek için onbeş BAK başkanı (Prof. Dr. Zafer Başlar, Prof. Dr. Cengiz
Beyan, Uzm. Dr. Klara Dalva, Prof. Dr. M. Akif Yeşilipek, Prof. Dr. Levent Ündar, Prof. Dr. Rıdvan
Ali, Prof. Dr. Ayşen Timurağaoğlu, Prof. Dr. Yeşim Aydınok, Prof. Dr. Ahmet Öztürk, Doç. Dr.
Güray Saydam, Prof. Dr. Teoman Soysal, Prof. Dr. Bülent Ündar, Prof. Dr. Işınsu Kuzu, Doç.
Dr. Hakan Göker, Prof. Dr. Ali Uğur Ural) ve THD Yönetim Kurulu buluştu. Yaklaşık dört saat
süren toplantıda tüm alt komiteler yaptıklarını ve gelecekteki projelerini anlattılar. Alt komitelerin
çalışma ilkelerini düzenleyen yönerge üzerinde çeşitli görüşlerin tartışıldığı toplantıda, THD’nin
kongre, kurs, sempozyum vb. toplantılara yaklaşımı üzerinde de duruldu.
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TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ (TTB) HEMATOLOJİ EĞİTİMİ TOPLANTISI
11 Nisan 2008 tarihinde Gazi Üniversitesinde Türk Tabipler Birliği tarafından düzenlenen
Sürekli Tıp Eğitimi-Sürekli Mesleki Gelişim Başlıklı toplantıya Türk Hematoloji Derneğini temsilen Hamdi Akan katılmıştır. Toplantıda genel olarak Türkiye ve Dünya’da Sürekli Tıp Eğitimi
(STE) ve Sürekli Mesleki Gelişim (SMG)’in durumu, gerekliliği, örgütlenmesi ve eylem planı
oluşturulması üzerinde duruldu.
SOSYAL GÜVENLİK KURULU (SGK) DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI
12.6.2008 tarihinde Türk Hematoloji Derneği tarafından görevlendirilen Evren Özdemir
(Hacettepe Univ. Tıp Fak. Hematoloji BD) in görevlendirildiği bir hastanenin kemik iliği nakli ünitesine ait ödenmeden dönen faturalarının incelendiği SGK Değerlendirme Kurulu Toplantısına
katıldı. Toplantı raporu ek 4’de yer almaktadır.
BALKAN HEMATOLOJİ GÜNLERİ
Sinaia – Romanya’da yapılan 3. Balkan Hematoloji Günü’ne Derneğimizi temsilen
03.10.2008 tarihinde, Yeşim Aydınok, Muzaffer Demir katılmışlardır. İlgili raporlar ek 5’te yer
almaktadır.
18-20 Eylül 2009 tarihinde Tiraje Celkan Derneğimizi temsilen Bulgaristan’da yapılan 4.
Balkan Hematoloji Gününe katılım için görevlendirilmiştir.
THD YETERLİLİK KURULU TOPLANTISI
16.11.2008 tarihli karar ile THD yeterlilik kurulu kuruldu. Zafer Gülbaş, Hamdi Akan ve Sema
Karakuş bu kurula Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile seçildiler. Muzaffer Demir ve Reyhan
Diz Küçükkaya’nın da kurulda yedek üye olmasına karar verildi.
Yeterlilik Kurulu 30.06.2009 tarihinde THD Ofis- Ankara’da toplandı. Toplantıya Zafer
Gülbaş ve Sema Karakuş katıldı. Toplantı raporu ek 6’da yer almaktadır.
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ, 1. SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) ÇALIŞTAYI
YER: THD OFİSİ, ANKARA TARİH: 17.06.2009
Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu kararı alarak Haziran ayında bir SUT çalıştayı
yapılmasına karar vermiştir. Web sayfamızdan ve THD-forum aracılığı ile üyelerimize çağrı yollanmıştır. THD Bilimsel Alt Komite başkanları davet edilmiştir. Ülkemizdeki değişik merkezlerden
14 üyemizin katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı SUT 2008’de saptanan mevcut
sorunları, eksiklikleri saptamak, uygulamada yaşanan sorunlar ışığında çözüm önerilerimizi
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Rapor ek 3’te yer almaktadır.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI
Derneğimizi temsilen aşağıdaki üyelerimiz 2008 yılından itibaren 2 sene süresince TTB nin
ilgili çalışma gruplarınızda görev alacakladır.
Sürekli Tıp Eğitimi: Prof. Dr. Hamdi Akan
Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi: Doç.Dr. Gülsüm Özet
Bilimsel Araştırmalar: Prof. Dr. Reyhan Diz Küçükkaya
Toplum Sağlığını Geliştirme: Prof. Dr. Gülsan A. Türköz Sucak
İnsangücü Planlaması: Prof. Dr. Meltem Aylı
Etik Çalışma: Yrd. Doç. Dr. Talia İleri
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TTB-UDEK ÇALIŞMA GRUPLARI VI. GENEL KURULU
TARİH: 28 KASIM 2008 YER: ANKARA
Toplantıya 25 dernek temsilcisi katılmıştır.
TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu Toplantı Raporu Ek 7’de yer almaktadır.

UZMANLIK DERNEKLERİ ile YAPILAN ORTAK PANELLER
• Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)’un çatısı altında konuyla ilgili diğer disiplinlerinde katılımı ile ‘Erişkin Aşı Kılavuzu’ nun hazırlanmasında
Türk Hematoloji Derneği’ni temsilen Destek Tedaviler ve Enfeksiyon Bilimsel Alt Komite
Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ali katılmıştır.
• Sağlık Bakanlığı tarafından 06-07 Mayıs 2009 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Birinci
Basamakta Yaşlı Sağlığı Tanı Tedavi Rehberi Çalıştay”ına Türk Hematoloji Derneği adına
katılan Ferit Avcu’nun raporu Ek 8’de yer almaktadır.
• Doç. Dr. Mutlu Arat’ın 07.05.2009 tarihinde THD’yi temsilen Türk İç Hastalıkları Uzmanlık
Derneği (TİHUD) toplantısına katılmıştır. İlgili rapor Ek 9’da yer almaktadır. THD ile Türk
İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği arasında kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi kararı alınmıştır. Bu doğrultuda oluşturulacak kurulda derneğimizi temsilen Prof. Dr. Önder Arslan ve
Doç. Dr. Mustafa N.Yenerel THD yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiştir.

ÖDÜL VE DESTEKLER
Tüm ödül ve destek yönergeleri Bölüm III’de yer almaktadır.

ARAŞTIRMA PROJELERİ
2004 yılında yönergesi hazırlanan ve yürürlüğe giren “Türk Hematoloji Derneği Araştırma
Projeleri Destekleme Yönergesi” kapsamında 2007 yılında 10 başvurunun tümüne, 2008
yılında 10 başvurudan hakemler tarafından uygun bulunan beşine, olmak üzere toplam 15
üyemiz bu destekten yararlanmıştır.
Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında 2007 yılı projeleri için 200.000 TL
ayıran THD Yönetim Kurulu, bu kaynak için yapılan başvuruları 1 Ocak - 31 Ocak 2007 tarihleri
arasında değerlendirdi. Gelen 10 proje başvuru konularında uzman hakemlerce değerlendirildi
ve yönergeye uygun olan 10 projenin desteklenmesine karar verildi. THD İhale Kurulunun
15 Kasım 2007 tarihinde dernek binasında yaptığı görüşmeler sonrası ilgili davetli firmalarla
sözleşme imzalandı ve üyelerimize 179.200 TL proje desteği verildi.
2008 yılı araştırma projeleri başvuru döneminde 10 başvuru projesi oldu. Bunlardan sekizi
THD yönetim kurulu tarafından değerlendirilmeye alındı ve hakemlere yönlendirildi. THD yönetim kurulu, hakem sonuçlarına göre 2008 Araştırma Proje Desteği başvurularından 5 projenin
desteklenmesi kararını aldı ve projelere ait malzemelerin alımı için,THD binasında 23 Temmuz
2008 tarihinde ihale gerçekleştirdi. Bu projeler için toplam 105.900 TL ödeme yapıldı.
2008 yılı projelerinin ürün alımının tamamlanması ve projelerin başlanmasının hemen
ardından yönetim kurulu 2009 yılı için proje başvuru tarihini ve ayırdığı 200.000 TL bütçesini
duyurdu.
2009 yılı Araştırma proje desteğine rekor sayıda 16 proje başvurdu, 4 proje geri çekilirken,
7 proje kabul edildi. 2007-8 Döneminde başvuru yapan üyelerimizin projelerini değerlendirmede emek veren 23 hakeme proje başına 80 TL’den toplam 2.400 TL ödeme yapıldı.
2009 yılı Araştırma proje ihalesi 28 Eylül 2009 tarihinde THD ofiste yapıldı.
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Araştırma Projeleri Destekleme Yönergesi kapsamında 2007-2009 yılları arasında desteklenen tüm projeler ek 2’de belirtilmiştir.

UYDÖ - ULUSLARARASI YAYINLARI DESTEKLEME VE ÖZENDİRME PROGRAMI
Uluslararası yayınları destekleme ve özendirme programı çerçevesinde yapılan başvuruları
inceleyen Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu, 2008 yılında 4 dönem olarak 67 üyeye
toplam 46.032 TL ulusal yayın desteği yapmıştır. 2009 yılında Eylül ayı itibariyle 46 üyeye
toplam 53.399 TL destek vermiştir.
UYDÖ programı kapsamında A1 türü makale için 2007 yılında 2.700 TL, 2008 ve 2009 da
ise 2800 TL yazar sayısına bölünerek ödenmektedir
TJH atıflarına verilen destek %20’ den % 25’e çıkarılmıştır. 2006 yılından itibaren hematoloji dışı dergilerde yapılan yayınlarda destek yazar sayısı başına her atıf için 650 TL olarak
düzenlendi.
Türk Hematoloji Derneği’nin UYDÖ programını uygulamadaki amacı 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 yapmaktadır. Yapılan başvurular
üç ay içerisinde değerlendirilir ve ödemeler her yıl Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı sonunda
yapılır. Her türlü destekte olduğu gibi başvuran adayın üyelik koşullarını yerine getirmiş olması
şartı aranır.
Üyelerimizden gelen UYDÖ başvuru istatistiklerinde İstanbul, Ankara ve İzmir başta gelen
illerimizdir.
Türk Hematoloji Derneği, Yönetim Kurulu 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 verilmesini kararlaştırdı.
Yazarlara C2 üzerinden (350 TL/yazar sayısı) kadar, hakemlere ise 100 TL ödeme yapılmaktadır. İlgili yazarların resmi olarak dernek ofisine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Hakemlere ise ödemeler yıl sonunda otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
2007 yılında TJH`de hakemlik yapan 53 üyemize toplam 5.300 TL, 2008 yılında ise hakemlik yapan 71 üyemize toplam 7.100 TL ödeme yapıldı.
2008-2009 yılında TJH desteğinden faydalanmak üzere başvurmuş 15 üyenin 39 makalesine, toplam 5.470 TL ödül desteği verildi.

THD VERİTABANI PROGRAMI
THD’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı veritabanlarında bu dönemde yeni sürüm hazırlandı.
Prof. Dr. Mustafa Çetin’in eşgüdümünde yaklaşık iki yıldır süren çalışmalar tamamlandı.
Kanser Epidemiyoloğu Doç. Dr. Mutlu Hayran ve Akut Lösemi, Multiple Miyeloma, Lenfoma,
Kronik Miyelositer Lösemi ve Miyeloproliferatif Hastalıklar ve Kemik İliği Yetersizliği BAK ortak
çabalarıyla çalışılarak, başarıyla hazırlanmış olan THD Veri Tabanları, bilimsel içeriği güncelleştirilerek, VET-A ve VET-B tasarımında yenilendi. Amacı iyi tanımlanmış ve kullanılabilirliği son
derece kolaylaştırılmış olan programlar web sayfamıza yerleştirildi.
Veri kaydı yapmak isteyen üyelerimize THD Veri Tabanı Projesi (web sayfamızdan indirilip
yazdırılmaya hazır ve sadece imzalanıp başvuru yapılacak şekilde hazırlanmış) ile etik kurul
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onayı aldıktan sonra veri girme konusunda yetki şifreleri THD Ofisi tarafından verilecektir.
THD-VET girişi yapılan ve veri koordinatörü tarafından onaylanan veriler için her yıl THD-YK
tarafından belirlenen veri giriş teşvikleri (veri başı destek ve ödül) ödenecektir. www.thdvt.org
Şu anda işlevsel olan veritabanlarımız;
• Multipl Miyelom
• Kronik Miyelositer Lösemi ve Miyeloprofileratif Hastalıklar
• Lenfoma
• Akut Lösemiler
• Kemik İliği Yetmezlikleri ve Miyelodisplastik Sendromlar
THD Bilimsel Alt Komiteleri tarafından hazırlanan veri tabanları ile; ülkemizde adı geçen
hematolojik malinite hasta yükünün saptanması, hastalıklar hakkında kaba istatistik bilgilerinin
toplanması, hastaların demografik karakterlerinin belirlenmesi, tedavi sonuçlarının ve yaşam
analizlerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla ülkemizde hematolojik malinite tanısı alan olguların demografik kayıtları ve tıbbi
bilgileri; konusunda uzman hekimler tarafından veri tabanına girilecektir. Bu sayede ülkemizde
hematolojik kanserlerin hasta yükü belirlenecek, bu hastaların coğrafi bölgelerde dağılımı ve
sıklığı saptanacak, bölgeler arası hematolojik malignitelerin ve/veya alt tiplerinin farklılığı tespit
edilecektir. Veri tabanının kapsamlı formatta doldurulması durumunda ise hastalıkların tedavi
cevapları ve sağkalım analizleri değerlendirilebilecektir. Bu çalışma sonunda elde edilen çıktılar
sadece ulusal sağlık politikasının yönlendirilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılmayacak
aynı zamanda uluslararası yayın ve toplantılarda ülkemiz verileri olarak sunulabilecektir.
THD Veri tabanları işleyiş yönergesi Bölüm III de yer almaktadır.

HAUD - HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI
Türk Hematoloji Derneği’nin 2007’de yürütmeye başladığı HAUD (Hematoloji Asistan/
Uzmanlarına Yurt Dışı Destek Programı) kapsamında, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik
Hematoloji Uzmanı Dr. Zühre Kaya Mayıs 2007’de ABD’de Pittsburg Pediatrik Hematoloji/
Onkoloji ve Kemik iliği Transplantasyonu Çocuk Hastanesinde “Çocuklarda otolog veya
allogeneik kök hücrelerinin açığa çıkmasını etkileyen faktörlerin analizi” konusunda klinik
gözlemci olarak çalışmalarına başladı. Aralık 2007’de 6 aylık eğitim sürecini tamamlayarak
yurda döndü.
HAUD projesi kapsamında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Öğretim Görevlisi Dr. Cafer Adıgüzel Chicago’daki Loyola Üniversitesi Hemostaz ve Tromboz
Araştırma Laboratuarında Mayıs 2007’de ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
Bilim Dalı Pediatrik Hematoloji Uzmanı Dr. Musa Karakürkçü de Kemik İliği Transplantasyonu
Programı kapsamında Cincinnati Çocuk Hastalıkları Tıp Merkezinde Ağustos 2007’de ve
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD uzman olan Dr. Pervin Topçuoğlu Londra’da
Anthony Nolan Trust ve Royal Marsden Cancer Institute da 4 ay boyunca başladığı çalışmalarını tamamlayarak döndüler.
Ocak 2009 yılında Hacettepe ÜTF Pediatrik Hematoloji BD dan Dr. Şule Ünal HAUD bursu ile
Amerika’da Texas Children’s Hospital and Baylor College of Medicine, Pediatrik Hematoloji’de
çalıştı.
Dr Mehmet Fatih Azık (Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Çocuk Hematoloji Bölümü)
kök hücre transplantasyonu konusundaki deneyimini artırmak amacı ile Pittsburgh Çocuk
Hastanesine, 1 Ekim 2009-31 Ocak 2010 tarihleri arasında burs kapsamında gidecektir.
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THD’nin HAUD kapsamındaki desteği devam etmektedir. Derneğimizin amacı THD üyesi
tüm hematoloji asistan ve uzmanların yurt dışında geçici eğitim süreçlerini (6 ay ) desteklemek, böylece 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 bursiyerlerimize ulaşım masrafları (gidiş
– dönüş) ve 6 ay boyunca her ay 1.000 USD karşılığı TL ödenmektedir.

KONGRE KATILIM DESTEĞİ BURSU
Doç. Dr. Günay Balta (Hacettepe Universitesi Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD)’ya burs
kapsamında ASH Kongresi poster sunumu için 525 $ ulaşım desteği sağlanmıştır.

YAN DAL UZMANLIK SINAVI (YDUS) BAŞARI BURSU
THD, hematoloji alanında çalışmalarını yapan akademisyen adaylarına destek vermek için
yapılan yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olarak dereceye giren ve hematoloji alanını
seçen adaylara karşılıksız burs verme kararı almış ve bu kararını hastane ve fakültelerimizde
çalışan tüm iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları araştırma görevlilerine ve uzmanlarına duyurulması konusunda üniversite rektörlerinden talepte bulunmuştur. Yan Dal Uzmanlık Sınavında
İç Hastalıkları sıralamasında ilk 20’ye girerek, 12. olan Dr. Mediha Kazık bu bursumuzdan
faydalanmaya hak kazanmıştır. Aylık 500 TL karşılıksız burs ödemesi ihtisası boyunca devam
edecektir.

THD-ENDÜSTRİ YURTDIŞI EĞİTİM BURSU
Burs THD ilkeleri çerçevesinde 2008 yılında “Multiple Miyelom” alanında çalışma yapmak
üzere yurtdışına gidecek Türk Hematoloji Derneği üyelerine burs verildi. Eğitim bursu toplam
20.000 YTL’dir. İlki 2007 yılında verilen bu burstan yararlanan Uz. Dr. Ender Soydan Boston’da
çalışmalarını tamamlayarak Eylül 2009’da yurda döndü. 2008 yılı için başvuran 3 hekim
arasından Uz. Dr. Nazan Özsan’ın başvurusu yapılan değerlendirmede burs şartlarına uygun
bulunarak kabul edildi. Kendisi mazereti nedeniyle bursu kullanmadan iade etti.
Dr. Gülsüm Emel Pamuk, 01.08.2009-31.07.2010 tarihleri arasında Amerika’nın Boston
şehrindeki Tufts Unv. Medical Center, Hematoloji Departmanında, moleküler hematoloji alanında çalışmak üzere endüstri desteği bursumuza başvurmuş, başvurusu uygun bulunmuştur.
Dr. Nazan Özsan, 01.01.2010-31.09.2010 tarihleri arasında Mayo Clinic, Laboratory
Medicine and Pathology (Mineapolis, Rochester, Amerika Birleşik Devletleri) bölümünde,
hematopatoloji ve moleküler patoloji alanında çalışmak üzere endüstri desteği bursumuza
başvurmuş, başvurusu uygun bulunmuştur.

THD-ENDÜSTRİ ASH BURSU
THD, 2008 yılında San Francisco’da 6-9 Aralık 2008 tarihleri arasında yapılan ASH kongresine katılacak 2 hekime endüstri destekçiliğinde (Alexion) yaratılan kaynakla burs verdi.
34.UHK ya başvuran ve en iyi 6 bildiri arasında sözlü olarak sunulan çalışmalardan,
Fatih Demircioğlu (Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi) “İdiopatik Trombositopenik
Purpuralı Çocuklarda Interferon-Gamma +874A/T Polimorfizmi Sıklığı ve Klinikle İlişkisinin
Araştırılması” ve Uz. Dr.Şule Ünal (Hacettepe Univ. Tıp Fak. Ped. Hematoloji BD) “-Talasemi
Major Hastalarında Dual Enerji Kardiak Bilgisayarlı Tomografi ile T2* Kardiak Manyetik
Rezonans Görüntüleme Sonuçlarının Kardiak Demir Yükünü Ölçme Yönünden Karşılaştırılması”
başlıklı bildirileri ile bu burstan yararlanmaya hak kazanmışlardır.
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“KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ” EĞİTİM PROGRAMI
2-3 Temmuz 2009 tarihleri arasında İtalya’nın Bologna kentinde Novartis firmasının sponsorluğunda “Kronik Miyeloid Lösemi” eğitim programına THO öğrencilerinden 12 kişi derneğin
desteği ile katıldı.

YAYINLAR
TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY
2009 yılı ilk sayısından itibaren Science Citation Index- Expanded’e kabul edildi.
Turkish Journal of Hematoloji dergisi, 1951 yılında Prof. Erich Frank tarafından İngilizce,
Almanca ve Fransızca ve ayrıca Klinik İlmi adıyla Türkçe olarak yayına başladı. Dergi o
zamanlar 600 tane basılıyor ve Türkiye dışında tanınmış yazarlara ve dünyada 45 tıp fakültesi
kütüphanelerine gönderiliyordu. 1962’de dergi sadece İngilizce olarak ve uluslararası editörler
kurulu ile çıkmaya başladı. 1967 yılında kurulan Türk Hematoloji Derneği sonrası 1971 yılında
dergi Türk Hematoloji Derneği’nin resmi yayın organı oldu. 1995 yılında adı Turkish Journal
of Hematology olarak değiştirildi. Derginin editörlüğünü sırası ile E. Frank (1951-1958), Orhan
Ulutin(1962-2002), Hamdi Akan (2002-2005), Aytemiz Gürgey (2005-devam) yaptılar.
1999 yılından itibaren online sisteme geçen dergi 2004 yılından sonra sadece internet
üzerinden makale kabul etmeye başladı. Turkish Journal of Hematology kar amacı olmayan
bilimsel çift kör hakem değerlendirmesine sahip bir dergidir. EMBASE (EXCERPTA MEDICA),
CHEMICAL ABSTRACTS, SCOPUS, Türk Tıp dizininde yer almaktadır. Türk Tıp Dizininden çıkarılan dergi 2008 yılında tekrar kabul edilmiştir. 2008 Ekim ayında derginin 25. yılında Science
Citation Index için başvuru yapıldı. Daha önce 1999 yılında yapılan başvuruya red alan dergi,
2009 yılı ilk sayısından itibaren Science Citation Index- Expanded’e kabul edildi.
Son olarak 2009 yılının 3. sayısının yayımlandığı Turkish Journal of Hematology, bir bilimsel
dergi olmanın yanında, 2006 yılından itibaren kapağında ünlü Türk ressamlarının eserlerine,
son yılda Türk doktor ressamlarının seçkin eserlerine yer vererek ulusal sanatımızı da sergilemekte ve bilimi sanatla buluşturmaktadır.
Ayrıntılı TJH raporu Ek 10’da yer almaktadır.

THD HABER BÜLTENİ
THD, 2008 ve 2009 yılı içersinde Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında toplam dört adet
bülten hazırlayıp üyelerine dağıtmıştır. Bülten içerisinde derneğin yaptığı aktivite, toplantı, kampanyalar ile burs ve destek duyuruları yer almaktadır. Bülten, Bilimsel Tıp Yayınevi tarafından
yayınlanmaktadır.
Amacı, Türk Hematoloji Derneği’nin etkinlikleri, 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 tüm bültenler yer almaktadır.
“Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyon
Stratejisi” kitabı
Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyon Stratejisi isimli
kitaptan siyah beyaz bin adet basıldı. Kurs ve kongrelerde THD üyelerine ücretsiz dağıtıldı.
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21. yüzyıla girerken gündelik hayatımıza her geçen gün daha fazla oranda giren, sağlık
alanında kullanımı gittikçe yaygınlaşan radyasyon uygulamalarına bağlı radyasyon kazaları
ve bu kazaların oluşturduğu hayatı tehdit eden sağlık sorunlarının çözümünde özellikle bizleri
ilgilendiren hematopoietik kök hüre transplantasyonu, destek tedavisi ve bunlardan da öte
yapılacak iş birliği ve organizasyon çok önemlidir.
Diğer taraftan henüz örneği olmasa da günümüzde strateji değiştiren ve yüksek teknolojiyi kullanabilen teröristlerce radyasyon ve nükleer silahların kullanılabilme olasılığı, ülkeler arası nükleer
tehdit, ülkemizin bu soruna hazırlıklı olmasını gerektirmektedir. Nitekim bu tehlikeyi gören Avrupa
Kemik İliği Transplantasyonu Grubu (EBMT) 2002 yılında grup içinde “Nükleer Kaza Komitesi”ni
oluşturarak organizasyon ve eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemiz de buna paralel olarak bu
konuya kayıtsız kalmamış ve ilk defa 2006 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde konunun
önemini, boyutunu ve yapılacak organizasyon-iş birliğini EBMT katkılı bir toplantı ile tartışmış
ve aynı konu 33. Ulusal Hematoloji Kongresi’nde de görüşülmüştür. Bu kitap radyasyona bağlı
etkilenmelerde kök hücre nakli, destek tedaviler, ülkemizdeki organizasyon ve iş birliğini ortaya
koyan, mevcut durumu inceleyen ve öneriler getiren, metinler dışında ilave şekillerle görselliği ön
planda tutan, spesifik bir konuda yazılan ilk kitap özelliğini taşımaktadır.

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ WEB SAYFASI
2007 Eylül ayından itibaren THD ve TJH web siteleri teknik hizmeti Lookus firması tarafından
sağlanmaktadır. 23.07.2008 tarihli 9 nolu kararla Novartis firmasının her türlü görüş ve yüklenici firma seçme hakkını elinde tutmak kaydıyla THD web ve TJH web sayfalarına sponsor
olması kabul edildi.
Son iki senede THD web sitesinde Hasta Kitapçıklarının güncellenmesi için yurtdışı dernekler ile iletişime geçildi. Sitenin İngilizce kısmı, toplantı ve kurs bilgi ve basılı kitapları güncellendi. Haber ve duyuru içeriği arttırıldı ve diğer toplantı duyuruları da ana sayfaya eklendi.
Son dakika haber formatı eklendi. Kitaplar için yeni bir yüz açıldı. THD üye ve aidat bilgileri
güncellendi üyelerin web sitesi üzerinden takibine imkân verildi. 2007-2009 yılında yapılan tüm
kurs ve toplantı basılı materyali webe eklendi.
Ayrıntılı THD Web Sayfası Ek 11’de yer almaktadır..

AKTİVİTELER
LENFOMA KAMPANYASI
Dikkat! Lenfoma Toplum ve Hekim Bilinçlendirme Kampanyası
5-25 Mayıs 2008 tarihleri arasında televizyon, yazılı basın, internet ve dış mekan mecraları üzerinden yapılan bilgilendirme kampanyası ile lenfoma’ya dikkat çekildi. Türk Hematoloji
Derneği, düzenlediği ve yaklaşık 1 ay süren ‘Dikkat Lenfoma’ kampanyası; çoğu zaman grip
benzeri semptomlar gösteren bu hastalığın erken teşhis yollarını ve tedavideki başarı oranını,
trafik işaretleri ile geniş kesimlere anlatmaya çalıştı.
Gazetelerde, televizyonda, ve internet’te yer bulan kampanyada; trafik işaretleri tabelalarında
okuma-yazması olmayan kişilerin bile rahatlıkla anlayabileceği kolaylıkta simgeler kullanıldı.
Televizyon filminde ve ilanlarda hastalığın genel belirtileri anlatılırken, www.dikkatlenfoma.com
internet sitesinden her türlü ayrıntı yer aldı. Kampanyanın tanıtım toplantısında bir konuşma
yapan Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. 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 ifade etti. Toplumda
korku yaratmak değil, dikkat çekerek bilgi vermek ve yanlış inançları düzeltmek amacına
yönelik yapılan kampanya başarı ile tamamlandı.
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Lenfoma Kampanyası Sağlık Meslek Lisesi Desteği
Bu yıl yapılan Lenfoma kampanyası bünyesinde, yapılan araştırma sonucu ihtiyaçları tespit
edilen Burdur, Balıkesir, Kastamonu ve Artvin de yer alan 4 sağlık meslek lisesinin bir odasının
düzenlenmesi konusunda THD yardım elini uzattı. Kampanyayı destekleyen Roche firmasının
desteği ile bu 4 ildeki okulların bir odasının yapımını THD üstlendi ve odalara ismini verdi.
BURDUR
İlk olarak Burdur Sağlık Meslek Lisesi’nde, Bilişim ve Teknoloji Sınıfı açıldı. Yapılan açılışa
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kuyucu, Türk Hematoloji Derneği Temsilcisi Süleyman
Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Güçhan Alanoğlu, Roche Firmasının temsilcileri, öğretmenler ve öğrencileri katıldılar. Açılış Kanal 15 haberlerinde ve Burdur Gazetesinde
yer aldı.
http://www.kanal15.com.tr/newsdetail.asp?NewsID=5584
BALIKESİR
İkincilenfoma sınıfı, Balıkesir Sağlık Meslek Lisesinde çok amaçlı teknik laboratuvar sınıfının
açılışı törenle gerçekleştirildi.Tören´de,okul Müdürü Hasibe İlter,Türk Hematoloji Derneği adına
Mustafa Yenerel ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdürrahim Köksal birer konuşma yaptılar.
http://www.karesitv.com/yeni/indexcd.asp?id=9744
ARTVİN
Artvin Sağlık Meslek Lisesi, Acil Tıp Teknisyenliği bölümü insandan farkı olmayan maketlerle
donanımlı bir laboratuvara kavuştu. Türk Hematoloji Derneği’nin bağışı olarak kurulan laboratuvarda ilk dersi Dernek adına KTÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sönmez verdi.
www.karadenizgazete.net/haber_ayrinti.php?h_id=51026
İNEBOLU
Kastamonu İnebolu Sağlık Meslek Lisesi’nin 24 kalem malzeme ve kitapların yer aldığı “ATT”
sınıfının açılışını bu hafta gerçekleştirdi. Açılışa THD ikinci başkanı Prof. Dr. Nejat Akar, İnebolu
kaymakamı Dr. İlhan Karakoyun, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner, İnebolu Emniyet
Müdürü Ayhan Bal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yaşar ve Okul müdürü Davut Yımazer katıldı.
Sınıfın açılışı töreninden önce alınan malzemeler ile İnebolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri,
İnebolu halkına 1 saatlik ilkyardım semineri verdi.
Sosyal Sorumluluk Projesi : Silvan Sağlık Meslek Lisesi Yardım Kampanyası
Silvan Sağlık Meslek Lisesi, çeşitli birimlerinde kullanmak üzere iskelet sistemi, afiş, broşür,
maket, hemşirelik bölümü için teknik oda malzemesi ve her türlü kitap ihtiyaçlarını derneğimize
arz etmiştir. THD’de sosyal sorumluluk projesi olarak 2008 yılında dernek üyelerinin de katkılarıyla destek kampanyasını yürütmüştür. Türk Hematoloji Derneği, Silvan Sağlık Meslek Lisesi
hemşirelik bölümünde kullanılabilecek tıbbi malzeme hibe etmiştir. THD’de sosyal sorumluluk
projesi olarak dernek üyelerimizden gelen 36 kitap ile doğum ve insan vücudunu tanıtan
parçalanabilir bir insan maketi ve hemşirelikte kullanılabilecek tıbbi malzemeleri üyelerimizden
Prof. Dr. Orhan Ayyıldız teslim etti.
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THD BASIN TOPLANTILARI VE BASIN BİLDİRİLERİ
TARİH: 8 MART 2008 YER: ANTALYA
5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi sırasında basın
toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısında Türkiye’ de hematoloji konusunda uzman sayısının az olduğunu söyleyen
kongre başkanı Muhit Özcan, bu tür organizasyonlarla yurt dışından davet ettikleri uzmanların
tecrübelerinden de yararlanma olanağı sağladıklarının belirtti. Ulusal düzeyde 5. toplantıya imza
attıklarını dile getiren Özcan kongre hakkında şunları söyledi; “Türk Hematoloji Derneği ülkemizde
hematolojinin gelişimini en önde tutan yaklaşımıyla, bakış açısı ve yükümlülükleri tanımlanmış
kongre geleneğini yerleştirdi. Bilimsel program açısından oldukça verimli olduğunu düşündüğümüz bir kongre oldu. Öyle ki yurt dışından tanınmış birçok uzmanımız bizimle birlikte oldu. Kök
hücre tedavileri ve kemik iliği nakilleri hakkında her konuyu masaya yatırdık. Bunların yanı sıra
ülkemiz için çok önemli olan kök hücre bankacılığını da detaylarıyla tartıştık.” Özcan, “Bunların
yanı sıra THD, bu kongre kapsamında 1. KİT hemşireliği kursunu da düzenledi. Bu kursa 45
hemşire katıldı ve THD 25 merkezden birer hemşireye kayıt konaklama bursu sağladı. THD olarak
kongrede ilk defa en iyi 3 poster ödülü de vereceğiz. Yetişmiş insan eksiğimiz hat safhada son
yapılan YDUS’ de 70 kadroya 38 kişi başladı. Bu ileride ciddi anlamda hem hematoloji hem de
transplantta uzman açığı anlamına gelmekte. Bu nedenle hematoloji özendirme desteği ve yine
hematoloji okulu projelerimiz THD’ nin bu konuya verdiği önemi göstermektedir” diye konuştu.
Kemik iliği ve kök hücre nakillerinin ölümcül olabilen kan ve bağışıklık sitemi hastalıkların
tedavisinde başarıyla uygulanan bir yöntem olduğunu sözlerine ekleyen Özcan, bugün sıklıkla
lösemi, aplastik anemi, Hodgkin hastalığı gibi çeşitli lenfomalar, bağışıklık sistemi hastalıkları
ile meme ve over kanseri gibi bazı somut tümörlerin tedavisinde kullanıldığını söyledi. Bu
tedaviler sayesinde lösemiyi yenmede önemli adımlar atıldığını da dile getiren Özcan, yeterli
uzman sayısına ulaşılması ve hücre bankalarının çoğalması ile çok daha ileri seviyede başarı
elde edebileceklerinin altını çizdi.
TARİH: 10 EKİM 2008 YER: İZMİR
34. Ulusal Hematoloji Kongresi sırasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda kongre
başkanı Muhit Özcan Türkiye’de yeterli sayıda kemik iliği nakli yapılamadığını belirterek, ‘’Yılda
yaklaşık 4 bin olması gereken kemik iliği nakli yaklaşık 1000 kişiye yapılabiliyor (2007’de 28
merkezde toplam 955 yapıldı). Demek ki yılda en az 3 binden fazla hasta bu tedavi seçeneğine ulaşamıyor’’ dedi. Nakillerin, yurt dışında 50, Türkiye’de ise 25 yılı aşkındır başarıyla
yapılmaktadır. Nakil merkezlerindeki hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin performansın
çok üstünde hizmet verdiğini dile getiren Özcan, özverili çalışmalara rağmen Türkiye’de yeterli
sayıda kemik iliği nakli yapılamadığını kaydetti.
Türkiye’de şu an için hematolog sayısının en az 750 olması gerektiğini dile getiren Özcan,
‘’Ülkemizde 500 hematologun bir an önce yetişmesi gerekiyor aksi takdirde 5 yıl sonra kan
kanseri tedavisini yapacak eleman olmadığı için hastalarımızı kaybedeceğiz’’ dedi. Bu nedenle
konunun tarafları olan sağlık bakanı, YÖK başkanı ile resmi yüz yüze görüşmeler yapılmış ve
sorunlar aktarılmıştır.
Türk Hematoloji Okulu projesi ile bu yıl içinde 3 kurs düzenlendi. Takip eden 2 yıl içinde bu
sayı 12’ye tamamlanarak 40’ı aşkın bursiyerimizi bu mezuniyet sonrası eğitim programı ile
destekleyeceğiz.
Kan bilim cazibe merkezi olma özelliğini yitirmiştir. Bir yan dal olması nedeni ile 5 senelik
temel eğitim (iç hastalıkları ya da çocuk hastalıkları) sorası 3 yıl daha yan dal eğitimi alınmaktadır. Yürürlükteki mecburi hizmet, askerlik, akademik kadroların açılmaması vb. sorunlar
adayların gözünü korkutmaktadır. Gelirlerdeki tatminsizlik ve hizmet verilen hasta ve uğraşılan
34

hastalıkların emek yoğun ve ölümcül olabilmesi da bu durumu pekiştirmektdir. THD yeni karşılıksız burs, HAUD vb. programları ile bu açmazı aşmaya çalışmaktadır.
TARİH: 27 OCAK 2009 YER: İSTANBUL
YDUS sınavı sonuçlarının olumsuzluğunun ardından, üyelerin de önerileri ile, 27.01.2009
tarihinde İstanbul’da konu hakkında bir basın toplantısı yapıldı. THD Başkanı Prof. Dr. Muhit
Özcan, THD Genel Sekreteri Doç. Dr. Mutlu Arat, THD Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Mustafa
N. Yenerel ve Dernek Üyemiz Uzm. Dr. Dilek Argon Bayazıt’ın açıklamalarda bulunduğu toplantıya Anadolu Ajansı, Fox TV, Habertürk, CNN Türk, TGRT Haber, TV Net, Hürriyet, Milliyet,
Cumhuriyet, Akşam, Yeni Şafak, Zaman Gazetesi, Taraf Gazetesi, Evrensel Gazetesi, Habertürk
Gazete, Kongre Rehber Dergisi, Logos Yayıncılık, Literatür Tıp, Medıkal Plus, Medikal Trend,
Medical Tribune, Medikongre, Popüler Sağlık, Bilmedya Dergi Grubu, Sağlık Dergisi, Anne
Bebek Dergisi, Healthy Life kuruluşlarından basın mensupları katıldı. Aynı gün Show TV, TV8
ve TGRT Haberde canlı yayınlara katılınarak hematolojinin sorunları hakkında bilgi verildi. Gün
boyu CNN Türk, Fox TV, TRT Haber başta olmak üzere çeşitli kanalların haber bültenlerinde
konu görüntülü olarak yer buldu.
TARİH: 21 - 24 MAYIS 2009 YER: İSTANBUL
LÖSEMİ, LENFOMA VE MİYELOMDAN KORKMAYIN! HEMATOLOGLARIN NESLİNİN
TÜKENMESİNDEN KORKUN!
2. Uluslararası Lenfoma-Lösemi-Miyelom (ICLLM) Kongresi sırasında basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına katılan konuşmacılar; Prof. Dr. Muhit Özcan (Türk Hematoloji Derneği
Başkanı), Doç Dr. Mutlu Arat (Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri), Dr. Robert E. Marcus
(Londra King’s College Hastanesi), Dr. Jane Winter (Nortwestern Üniversitesi). Basın toplantısında hematolojinin problemlerine değinildi. Özellikle uzman sıkıntısı, dikkat çeken problemler olarak
belirtildi. Türk Hematoloji Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve 42 ülkeden çok sayıda
akademisyenin katıldığı kongrede kök hücre nakli, lösemi, lenfoma ve miyelom konularında 54
konuşmacı tarafından sunumlar yapılacak. Kongrenin dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında
kongrenin amacına, hastalıklara, gelişmelere ve modern çağın getirdiği sorunlara değinildi.
Basın toplantısında konuşan Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, kongrenin amacını vurguladı. Türkiye’nin hematoloji alanında yaşadığı büyük sıkıntılara karşın yurt
dışından hasta kabul eden ve hasta tedavi eden bir konumda bulunduğunu, bunun kendileri
için çok önemli bir dayanak olduğunu anlatan Özcan, kongrenin amacının pek çok açıdan
büyük bir güç olan Türkiye’yi hematoloji gibi güçlü olunan bir alanda uluslararası platformda etkinliğini üst düzeye çıkarmak ve bir çekim merkezi haline getirmek olduğunu söyledi.
Prof. Özcan konuşmasında hematolog sıkıntısına da değinerek; “Türkiye’de kök hücre nakli
yaparken büyük engellerle karşı karşıyayız. Türkiye’de hematoloji uzmanı sayısının yetersizliği giderek büyüyen bir sorundur. Nüfusu 75 milyona ulaşan ülkemizde sadece 250
hematoloji uzmanı var. Hekim sayısının arttırılması, bunun arkasından da kök hücre nakli
yapan merkezlerin sayılarının ve güçlerinin acilen arttırılması gerekmektedir. Türkiye’deki
en büyük eksiğimiz bu. Yoksa modern tedavi modern ülkeler de neyse ülkemizde de aynısı. Ama önümüzde çok ciddi bürokratik engeller vardır. Biz ülkemizin gerçeklerini göz ardı
etmeden bunlara çözüm bulunacağını biliyoruz. Bizim hasta bakmaktan başka araştırma
ve bilim adamlığı yapmamız gerekiyor. Dernek olarak şunu söylüyoruz, Lösemi, lenfoma
ve miyelomdan korkmayın! Hematologların neslinin tükenmesinden korkun!” diye konuştu.
Toplumun bilinçlendirilmesinin önemine değinen Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri Doç
Dr. Mutlu Arat ise, tedavi başarısında büyük bir artış olduğunu söyledi: “Lenfoma, lösemi ve
miyelom tedavi başarısında büyük bir artış vardır. Bunu arttıran birçok neden vardır. Tedavide
yeni gelen ajanlar, bizim hastalığı daha iyi tanımamız, erken tanı, yakın takip edilme gibi. Lenfoma
konsültasyon zinciri ulusal projesi ile tanı konusunda yaşanan sorunların aşılması hedeflenmiştir.
“Dikkat Lenfoma!” kampanyası ile THD bu hastalıkta toplum bilinç düzeyini arttırmayı hedeflemiş
ve bunda belli ölçülerde başarılı olmuştur. Aynı projenin uzanımında olarak sosyal sorumlulukla35

rının bilincinde olarak yurdumuzun farklı coğrafi bölgelerinde lenfoma sınıfları açılmıştır. Avrupa
Hematoloji Birliği (EHA) ile birlikte ortak eğitim programlarını 2009 ve 2010’da tip II ve III tutarlı
olarak devam ettirmektedir. Lenfoma, hematolojinin temel ilgi alanlarından biri olup uzmanlık
öncesi ve sonrası hekimlerin sürekli eğitimi, hastaların bilinçlendirilmesi ve toplumun bu hastalık
konusunda bilgilendirilmesi açısından THD olarak sorumluklarımızın bilincindeyiz.” diye konuştu.
Basın toplantısında Nortwestern Üniversitesi’nden Dr. Jane Winter tümör aşısı konusunda
yapılan çeşitli çalışmaların ve hastalıkla mücadelede yeni geliştirilen yöntem “Hastaya göre aşı
üretilmesi”ne değinirken, Londra King’s College Hastanesi’nden Dr. Robert E. Marcus ise bu
alandaki yeni gelişmelere dikkat çekti.
Tam metin basın açıklamaları Ek 1’de yer almaktadır.

ULUSLARARASI DERNEKLERLE OLAN İLİŞKİLER (ÇALIŞMALAR)
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 2008 ve takip edecek kongreler için 2 Aralık 2005’de resmi başvuruda
bulunuldu. Başvurumuz bu sene yenilenen İstanbul kongre merkezi ile devam etmektedir. Hedef
EHA, EBMT, ISCT vb. yüksek prestijli ve katılımcılı hematoloji ile ilgili uluslararası kongrelerin
ülkemizde THD işbirliği ve katılımcılığı ile etik ve bilimsel ilkeler doğrultusunda düzenlenmesidir.

H-NET Projesi
Avrupa Hematoloji Birliği (EHA), 2002 yılında başlattığı çalışmalar ile Avrupa genelinde
geçerli olacak bir Hematoloji Müfredatı oluşturma çabasına girişmiş ve buna paralel olarak
Asistan Karnesi olarak tanımlayabileceğimiz bir Avrupa Hematoloji Pasaportu hazırlamış ve
bunu üye ülkelere sunmuştur. Bu pasaportun temel amacı standart bir eğitim oluşturabilmek
ve ülkeler arasında doktorların hareketini sağlamaktır. Bu konudaki girişimler yalnız AB üyelerini değil; aynı zamanda Türkiye ve İsrail’i de kapsamaktadır. 2003 yılında EHA ve Avrupa
Hematoloji Okulu Avrupa Birliğinden aldığı maddi destekle bu çalışmaları geliştirmeye başlamış
ve Avrupa Hematolojide Sürekli Tıp Eğitimi (ECAH) Projesini geliştirmiştir.
2002 yılında EHA tarafından başlatılan Avrupa ülkelerinde hematoloji eğitimi standardizasyonu projesine THD sonradan 2007 yılında girdi. Biz girdiğimizde o proje başlayalı birkaç sene
olmuştu ama henüz destek alınmamıştı. Biz bu projeye dahil olduktan sonra 2008 yılı Ağustos
ayında Avrupa Birliği, Leonardo Projesinden 600.000 € bütçe ile onay aldı. Türk Hematoloji
Derneği’de ortak üye olarak projede yer almaktadır.
Bu projede 26 ortak ve 22 ülke katılmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye ve İsrail yer
almakta. Toplantılara aktif katılım yanında sadece dinleyici olarak gelen ortaklarda bulunmaktadır.
43 yıllık geçmiş ve bilgi birikimine sahip ve Türkiye’de ki hematologları bünyesine toplamış
durumda ve hematoloji eğitimi konularında bilgili olan THD bu projede yer alabilecek gerekli birikime sahiptir. Avrupa Birliği, Avrupa Hematoloji Cemiyetini bu projede tam yetkili atamış durumda
ve EHA da ulusal hematoloji dernekleri ile birlikte bu projeyi yürütme kararını aldı.
Projenin 2 esas amacı bulunmaktadır. İlki hematoloji eğitimini standardize edilmesidir.
Herkesin aynı temel hematoloji eğitimini alması. Bu projedeki ilk amaçlardan biri, ülkelerdeki
hematoloji eğitiminin düzeyinin ve uyumunun belirlenmesi. Bu projeden gelecek maddi kaynak
ile, öncelikle bu düzeyin belirlenmesi amacı ile gerek sanal, gerekse gerçek ortamlarda ilk
önce seçilmiş kişilerde, sonra da küçük gruplarda yapılacak anketler kullanılacak. Şu anda ilk
adım olarak her ulusal dernek tarafından belirlenmiş farklı bölgelerdeki genç uzmanlara anketler yapılmakta. THD ilk pilot anket çalışmasını 2 sene önce yapmıştı. İlk görmek istedikleri,
eğitimde standardize edilmesi gereken noktalar neler. Bu seçilen kişiler 3 sene boyunca proje
kapsamında yer alarak, belirlenecek pilot eğitimleri alacaklar. Burada değişik eğitim sınıfları
olacak. THD olarak biz “Masterclass” projesinde aktif rol almaktayız. Bu da hematoloji eği36

timi içerisinde verilmeyen, klinik araştırmalar, etik, doktor-hasta ilişkisi, moleküler hematoloji
teknikleri gibi konuları kapsamakta. Hazırlayacağımız bu eğitimi bu 3 sene içerisinde zamanı
geldiğinde tüm Avrupa Hematoloji derneklerince seçilmiş bireylere uygulayacağız.
Komite olarak proje başlangıcında 2 grup belirledik. İlk grup uzmanlığını yeni almış pediatrik
ve erişkin hematologlardan oluşuyor. İngilizce bilen ve anketlere yanıt vermeyi kabul eden 3
kişi seçildi. Bu kişiler Türkiye de hematoloji uzmanlığında temel hangi bilgilerin olduğunun tespitinde ve diğer bilgilerin düzeylerinin belirlenmesinde rol alacaklar. Diğer grup ise hematoloji
eğitimine yeni başlamış pediatrik ve erişkin 3 yan dal asistanı. Bu kişiler de 3 sene boyunca
projenin ilerleyen döneminde eğitim sürecine dâhil olacaklar. Gerek internet üzerinden gerekse
toplantılar ile bu projede eğitim sürecinde yer alacaklar.
H-Net’in diğer amacı ise hematoloji pasaportu ile ülkeler arası hareketliliği sağlamak. Bunda
ki mantık şu; eğer sizde lenfoma öğretilmiyorsa lenfoma öğretilen merkeze gitmeniz ya da
transplant yapılmıyorsa, yapılan bir merkezde bunu öğrenmeniz. Bu hem ülke içinde rotasyon
hem de Avrupa içinde rotasyon şeklinde düşünülüyor. Her hematologun bir pasaportu olacak
ve bu pasaportta aldığı eğitimler yer alacak. Bu eğitimlerinde dereceleri var. Her hekim her
konuyu çok iyi bilmek zorunda değil. Bazı konularda sadece farkındalık aranırken uzmanlık
konularında iyi derece de bilgi ve hasta üzerinde uygulama tecrübesi aranacak. Bu eğitimler
tamamlandığında Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde hematolog olarak görev yapabilecekler.
Hazırlayan: Hamdi Akan

EHA (AVRUPA HEMATOLOJİ BİRLİĞİ) MÜFREDAT TOPLANTISI
Tarih: 26-27 Mayıs 2008 Yer: Fransa
İlk defa 2007 yılında katıldığımız EHA Müfredat toplantılarının devamı bu yıl Fransa’da 2627 Mayıs 2008 tarihlerinde yapılmıştır. Toplantıya Derneğimizi temsilen Prof.Dr. Hamdi Akan
katılmıştır. 2007 toplantısından sonra üye derneklere gönderilen yeni araştırma anketinin genel
sonuçları sunulmuştur.
Önemli bir proje de, H-Net adı verilen Hematoloji Müfredat Yaşam Boyu Öğrenme projesidir
(European Network for Harmonization of Training in Hematology). Bu projeye 26 ortak ve 22
ülke katılmaktadır (THD dahil). Burada 3 plan vardır. Plan 1 Avrupa Yetkinlik Haritası, Plan 2
Avrupa Hematoloji Master Class, Plan 3 ise H-Net portfolyo oluşturulmasıdır. Bunlar Faz I
olarak Leonardo projesi şeklinde AB’ye sunulmuş olup, Temmuz ayında karar beklenmektedir.
Bunun hemen ardından Faz II başvurusu yapılacak olup, gerekli dernek onayları bu tarihe kadar
gönderilecektir.
Toplantının ikinci bölümü 4 ülke temsilcilerinin kendi ülkelerindeki durumu açıklaması ile
devam etmiştir. Bu bölümde Bulgaristan, Danimarka, İrlanda ve Yunanistan konuşmuşlardır.
Dikkati çeken önemli bir nokta, bu konuda ilerleme kaydeden ülkelerin çoğunda müfredat
konusunun derneklerce yönetilmesi ve o ülkedeki hematoloji eğitimi veren ünitelerin başkanları
ile önceden toplantılar yapılmış olmasıdır.
Bu konuşmaların ardından 3. Bölüme geçilmiştir. Bu bölümde 3 çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu gruplar:
1. European Competence Expression Map and Inquiry (Uzmanlık öğrencilerine gönderilecek
anket)
2. Masterclass eğitimi planlanması
3. Eğitim verecek merkezler
THD temsilcisi Masterclass grubunda yer almıştır. Toplantı raporu www.thd.org.tr sayfasında hematoloji eğitimi altında yer almaktadır.
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EHA/ESH ETÜDLERİ
- Type III on Lymphoid Malignancies in Kayseri 25-27 September 2009
- Type II on Myeloid Malignancies in Istanbul Spring 2010
Türk Hematoloji Okulu kapsamında 25-27 Eylül 2009 tarihinde Kayseri’de düzenlenen
Lenfoid Maligniteler kursuna THO öğrencileri ile birlikte 68 katılım olmuştur. Tip 3 etüd başarı
ile tamamlanmıştır. 2010 yılında Haziran ayında yapılacak Tip 2 etüd içinse hazırlıklara başlanmıştır.
EHA ULUSAL DERNEKLER TOPLANTILARI
Tarih: 11 Haziran 2008 Yer: Kopenhag-Danimarka
Avrupa Hematoloji Birliği, her sene ulusal hematoloji dernekleri arasında bağ kurmak ve
ilişkileri güçlendirmek amacıyla Ulusal Hematoloji dernek başkanları ile toplanmaktadır. 2008
yılı toplantısı Danimarka’da THD Başkanı Muhit Özcan’ın da katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda
öncelikli olarak hematoloji eğitiminin standartlaşması, yan dal eğitimi ve yüksek kalitede CME
(devamlı tıp eğitimi) hakkında görüşüldü. Bilgi aktarımı, Avrupa’da hematoloji uzmanlarının
merkez değiştirme standartları ve hasta bakımı açısında bu konuların ne kadar önemli olduğu
vurgulandı. Bu nedenle toplantı içeriği tüm ulusal hematoloji derneklerinin katılımıyla hazırlandı
ve ülkeler arasında karşılaştırma yapıldı.
Her ulusal dernek ülkesinde ki hematoloji eğitimi uygulaması ve pasaport içeriğinden
sorumludur. Ülkemizde bu konuda Hamdi Akan ve Muzaffer Demir görevlendirildi.
Tarih:3 Haziran 2009 Yer: Berlin-Almanya
2009 yılı EHA-Ulusal Dernekler toplantısına Avrupa Hematoloji Dernekleri temsilcileri ve
Türk Hematoloji Derneği’ni temsilen Mutlu Arat katıldı. Toplantıda, Türkiye, Almanya ve Çek
Cumhuriyeti, ülkeleri ve dernekleri hakkında sunum yaptılar. THD’nin yaptığı sunum büyük
beğeni ile karşılandı. Toplantıda, bu sene yapılan EHA kongresi, H-Net projesi ve CME kredileri
konusunda da güncel bilgiler aktarıldı.
AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY (ASH) ULUSLARARASI DERNEKLER TOPLANTISI
6 Aralık 2008 San Francisco-ABD
ASH International Meeting ASH başkanı Kenneth Kaushansky başkanlığında 6 Aralık 2008
Cumartesi akşamı yapılmıştır. Yaklaşık 30 ülke katılımının olduğu toplantıda açılış konuşması
sonrası her ülke temsilcisi görüş ve önerilerini bildirmişlerdir. Türkiye adına Muhit Özcan ve
Sabri Kemahlı söz almışlar ve ASH ile uluslararası dernek ortaklığının ilerlemesi konusundaki
olumlu görüşlerini bildirmişlerdir.

EBMT (EUROPEAN GROUP OF BONE MARROW TRANSPLANTATION)
JACIE Kursu
Avrupa Akreditasyon güncel durumu, transplant merkezlerindeki güncel ve gelecek yönetmelikler, denetimlerde rastlanan eksiklikler gibi konularda uzman denetçilerin verdiği konferansların ilki, 33. Ulusal Kongre’nin ilk günü yapıldı. İkincisi 6. Kemik İliği Transplantasyonu ve
Kök Hücre Tedavileri kongresi sırasında 2010 yılında yapılması planlanmaktadır.
Ülkemizde ilk kez 17 ve 18 Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenen ProMISe Kursunun ikincisi 6.
Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri kongresi sırasında 2010 yılında yapılacaktır.
Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Merkezi tarafından kullanılan bir sistem olan ProMISe ile
internet yoluyla tüm dünyadaki transplantasyon merkezlerinden veri kaydı yapılabiliyor. Türkiye’de
de bu sistem için eğitim vermeyi amaçlayan kurs, büyük ilgi görmüştür. Türkiye’deki transplan38

tasyon merkezlerinden veri kaydı yapan yetkili birer kişi ProMISe’e katılmıştır.

ÜYELERİMİZ HAKKINDA
THD’nin 27.11.2008 tarihli ‘Üye Yapısı Kesitsel Değerlendirmesi’ konulu forum duyurusu
Ek 18’de yer almaktadır.
Üyelerimizden Dr. Dilek Argon Beyazıt çalışmakta olduğu Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim tarafından darp edilmiştir. Sebebi her ne olursa olsun,
kim tarafından yapılırsa yapılsın insana, kadına ve hekime uygulanan her türlü şiddete karşı
tepkimizi dernek web sayfamızı karartarak gösterdik.
Üyelerimizden Prof Dr Rauf Haznedar’a tedavisi sürmekte olan bir hastasının çok sayıda
yakını tarafından saldırıda bulunulmuş ve hocamız hastanede tedavi altına alınmıştır. Türk
Hematoloji Derneği, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Rauf Haznedar’a yapılan saldırıyı sert bir şekilde kınamıştır.
Üyelerimizden Ertan Özdemir 26 Ağustos 2009 tarihinde vefat etmiştir.
Üyelerimizden Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Mardin Artuklu Üniversitesine Kurucu Rektör
olarak atanmıştır.
Üyelerimizden Prof. Dr. Nejat Akar DR. ALBERT ECKSTEIN’ın yaşam öyküsünü “Bozkır
Çocuklarına Bir Umut” isimli kitabında ele aldı.
Üyelerimizden Prof. Dr. Yeşim Aydınok “Hematologica” dergisinin Editörler
seçilmiştir.

kuruluna

Türkiye Bilimler Akademisi’nin 1 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul
Toplantısı’nda üyemiz ve aynı zamanda da Turkish Journalof Hematology’nin editörü olan
değerli hocamız Prof. Dr. Aytemiz Gürgey asil ve Doç.Dr. Ramazan İdilman ise asosiye üye
seçilmiştir.
AÜTF öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mutlu Arat Avrupa Hematoloji Birliği Eğitim Komitesi
(2008-2012 donemi)’ne seçilmiştir.
Üyelerimizden Muzaffer Demir 2004’den bu yana editörler kurulu üyesi olduğu Clin Appl
Tromb Hemost Dergisi’nin Akdeniz Bölgesi Baş editörü olarak seçildi.
Üyelerimizden Mustafa Çetin Erciyes Ünv. Rektör yardımcılığına, Mehmet Şencan Van
Yüzüncüyıl Ünv. Dekanlığına atandı.
18 Nisan 2008 Yönetim Kurulu toplantısında uyarılar sonrasında üyelik gereklerini yerine
getirmemiş olan Karar 14. ile 73 kişi üyelikten çıkarılmıştır.

2007-2009 YDUS SON DURUMU
Bu dönemde 2007 Ekim dönemi, 2008 Mayıs Dönemi, 6 Aralık 2008 dönemi, Mayıs 2009
dönemi olmak üzere 4 YDUS yapılmıştır. Ekim döneminde 70 kontenjan açılmış ve 30 kişi
göreve başlamıştır. 2008 Mayıs döneminde 38 kontenjan açılmış ve 17 kişi göreve başlamıştır.
Aralık 2008 Sonbahar döneminde açılan toplam kontenjan Ünv. Hastanelerinde 47, Sağ. Bak.
Bağlı hastanelerde 20 olmak üzere toplam 67 iken, sadece 16 başvuru olmuş ve bunlardan da
12 kişi göreve başlamıştır. Mayıs 2009 da açılan kontenjan Çocuk Hematolojide 28- kazanan
17, Erişkin hematolojide kontenjan 55 – kazanan 27dir. Mayıs 2009 tarihinde yan dala başlamış araştırma görevli sayısı Ağustos ay sonu itibariyle 5 dir.
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RESMİ YAZIŞMALAR
YAN DAL UZMANLIK SINAVI (YUS) HAKKINDA DERNEĞİMİZDEN ÖNCÜ GİRİŞİM
Yedi uzmanlık derneği, tıpta yan dal uzmanlık sınavının nasıl yapılması gerektiğine dair ortak
bir metin sundu. Tıpta yan dal uzmanlık sınavının (YDUS) nasıl yapılması gerektiği hakkında ilgili
uzmanlık derneklerinin önerisi EK 12’de yer almaktadır.
THD BAŞKANI SAĞLIK BAKANI İLE HEMATOLOJİ SORUNLARINI GÖRÜŞTÜ!
Dernek başkanımız Prof. Dr. Muhit Özcan, 14.04.2008 tarihinde TCSB Sayın Prof. Dr. Recep
Akdağ ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme yapmışlardır.
“Dr. Özcan’ın hematoloji alanında sıkıntıları aktardığı toplantıda hematolog sayısının azlığı üzerinde durulmuş; bunun üniversite veya bakanlık sorunu değil Ülke sorunu olduğu vurgulanmış;
Hematolog sayısının artırılması için neler yapılabileceği konuşulmuştur.
Bu konudaki önerilere alınan yanıtlar şöyledir:
a. YDUS sınavının merkezi sınav ve ardından mülakat şeklinde yapılması eleman bulmayı
kolaylaştırır. Sayın bakan sıcak bakmamıştır.
b. Yan dal uzmanlarına zorunlu hizmetin kaldırılması: Sayın bakan sıcak bakmamıştır.
c. Sağlık bakanlığı kanalıyla yaratılacak kadrolarla olanakların geniş olduğu merkezlerde araştırma görevlisi sayısının artırılması. Bu konuda görüş birliğine varılmıştır.
Üniversitelerle devlet hastaneleri arasında devlet hastaneleri lehine var olan ekonomik rahatlık
farklılığının hematoloji eğitiminde tehlike oluşturduğu vurgulanmış; bu konuda çalışmalar yapıldığı bilgisi edinilmiştir
Ülkede hematolojinin ulusal eylem planının hazırlanması için THD ile birlikte çalışma yapılması
konusu görüşülmüştür.
Özellikle hematolojide sıkıntılara yol açan “endikasyon dışı ilaç” için onay alma sürecinde
yaşananlar aktarılmış ve sistemin daha kolay ve daha az bürokratik hale getirilmesinin hasta
mağduriyetini önleyeceği aktarılmış; bu konuda fikir birliğine varılmıştır. THD’nin eğitime verdiği önem vurgulanmış; Türk Hematoloji Okulu başta olmak üzere projelerimiz hakkında bilgi
verilmiştir. Eğitim olanakları geniş olan büyük merkezlerde yan dal araştırma görevlilerinin kendi
merkezlerinde edinemeyecekleri deneyimleri kazanmak üzere geçici görevlendirmeler yapılması
hususunda görüş birliğine varılmıştır. Ulusal Doku Bilgi bankası konusunda da -TÜRKÖK- projesi
kapsamında çalışmaların hızla ilerlediği bilgisi edinilmiş; bu konuda Bakanlık tarafından kamuoyuna bir açıklama yapılmasının yararlı olacağı hususunda tavsiyede bulunulmuştur.”
THD, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRÜ UZM. DR.
SAMİ TÜRKOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ.
Ulusal Hematoloji Kongresi sırasında herkesin öğrenmiş olduğu gibi 29 Eylül 2008 tarihinde
yayınlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile Eritropoetin (EPO) renal anemi dışında geri ödeme
kapsamından çıkarmıştır. Yine yıllardır, tüm uyarı ve resmi yazışmalarımıza rağmen Aplastik
Anemide İmmünsüpresif ajanların kullanımı ve Transplantasyonda kullandığımız çoğu hazırlama
rejimi ilaçları, GVHH’dan korunma ve tedavisinde kullanılan immünsüpresif ajanlar endikasyon
dışı ilaç kapsamında değerlendirilmeye devam edilmektedir.
26 Kasım 2008 tarihinde THD Yönetim kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan ve Dernek
Sekreteri Doç. Dr. Mutlu Arat randevu alarak durumun önemi ve aciliyetini vurgulayan Bilimsel
Alt Komitelerimizin ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin hazırladığı resmi görüşümüzü bildiren raporlarla Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Uzm. Dr. Sami Türkoğlu ile
görüşme yapmışlardır.
Eritropoetin’in Miyelodisplastik Sendromda kullanımı, Aplastik Anemi siklosporin A ve ATG
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reçetelenmesi ile Kök Hücre Naklinde sık kullanılan ilaçların endikasyon dışı formlar düzenlenerek
alınması konusunun düzeltilmesinde fikir birliğine varılmıştır.
SGK en geç Ocak 2009’da ilgili konularda SUT düzenlemelerini yapacağını bizle paylaşmıştır. THD, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Uzm. Dr. Sami
Türkoğlu’na, SUT hazırlanması sırasında THD Yönetim Kurulu ve THD BAK Başkanlarından
oluşan bir danışma komisyonunun göreve hazır olduğunu bildirmiştir.
19 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SGK GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRÜ SAMİ
TÜRKOĞLU VE İLAÇ VE TIBBİ MALZEME MEVZUATI DAİRE BAŞKANI HANEFİ GÖK
GÖRÜŞMESİ
17 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da yapılan SUT çalıştayı ardından, daha önce alt komitelerimizden gelen raporlar ve üyelerimizden gelen öneriler de dikkate alınarak, kapsamlı bir sonuç
raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rapor Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Muhit Özcan ve
Genel Sekreterimiz Doç. Dr. Mutlu Arat tarafından 19 Haziran 2009 tarihinde SGK Genel Sağlık
Sigortası Genel Müdürü Sami Türkoğlu ve İlaç ve Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanı Hanefi
Gök’e iletilmiştir. Söz konusu toplantıda yaklaşık 2 saat süresince hematolojide yaşadığımız
sıkıntılar ayrıntılı olarak irdelenmiştir. Öncelikli olarak hematoloji uzmanlarının bazı hematolojik
hastalıklarda reçete yazmalarında yaşadıkları sorunlar paylaşılmış ve SUT’un 12.7.14 numaralı
başlığında yer alan kanser ilaçları verilme ilkelerinin en kısa sürede uygun şekilde düzenleneceği
hususunda görüş birliğine varılmıştır. Bu toplantıda, SUT kapsamında yazılı olmayan bazı konularda, illerdeki yerel SGK müdürlüklerinin zaman zaman öznel değerlendirmeler yaptığı ve bazı ilaçların temininde veya bazı faturaların ödenmesinde bu miktarından özel hastanelerde hematoloji
dalının SGK anlaşmaları içerisinde neden yer almadığına ilişkin çeşitli konuların masaya yatırıldığı
toplantı oldukça verimli geçmiştir.
THD, TC Sağlık Bakanı, TC Sağlık Bakanı Müsteşarı, TEV, Kızılay, Personel Genel Müdürlüğü,
TBMM Başkanı, Sağlık Komisyon Başkanı ve doktor milletvekillerine ek 13’te yer alan yazıyı
gönderdi.
THD, hematolojinin sorunları ve çözüm yolları hakkında Sağlık Bakanına ve TTB başkanı’na 8
Ocak 2008 tarihinde gönderdiği mektup ek 14’de yer almaktadır.
THD’nin üyelerine 10.06.2009 tarihinde yaptığı ek 19’da yer alan genel açıklama forum’da ve
haziran THD bülteninde yer almıştır.
SGK tarafından THD çabaları ile düzeltilen eritropoietin sınırlaması kalkmıştır.
THD YDUS sonrası hematoloji alanını seçmeleri için adaylara ek 15’de yer alan alana davet
yazısını göndermiştir.
THD YDUS sonrası hematoloji alanını seçenlere ek 16’da yer alan hoş geldiniz yazısını
göndermiştir.
THD, THO ile ilgili olarak üniversitelerin bilim dalı başkanlıklarına 10.08.2009 tarihinde ek
17’de yer alan bilgilendirme yazısını göndermiştir.
ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI KILAVUZU YAYIMLANDI
THD’nin uzun süredir düzeltilmesini istediği endikasyon dışı ilaç kullanım kılavuzu sonunda
yayımlandı. Meslektaşlarımıza günlük pratikte büyük sorun yaratan endikasyon dışı ilaç kullanımı
konusunda sonunda bir kılavuz yayınlandı. Bilindiği gibi THD yönetim kurulu da konuyu uzun
süredir çeşitli düzeylere taşımaktaydı. Özellikle kök hücre nakli alanında kullanılan ilaçlarda yaşanılan sıkıntıları önemlice çözen kılavuz, buna karşın hala eksik noktalarıyla dikkati çekmekte. Ciddi
terminolojik hatalar da barındıran kılavuz hakkında THD yönetim kurulu SGK nezdinde gereken
girişimleri aralıksız sürdürüyor. Bu kılavuza dernek internet sayfamızdan ve İlaç Eczacılık Genel
Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşabilirsiniz.
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THD BİLİMSEL ALT KOMİTELERİN 2007-2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN RAPORLARI
Akut Lösemi Bilimsel Alt Komitesi 1. Yıl (2008-2009) Aktivite Raporu;
Bilimsel alt komitemiz bu dönem süresince aşağıda belirtilen çalışmalarda bulunmuştur.
1. Yaklaşık10 ay önceakut lösemi komite başkanı seçildikten sonra yardımcı ve sekreter seçilerek komite oluşturuldu.
2. Akut Lösemi veritabanı hazırlık çalışmaları kısa bir süre içinde bitirildi.
3. Kongre bilimsel programının hazırlığı çerçevesinde (konu başlıkları önerileri) veya diğer
konularda dernek yönetimi tarafından kendisine yöneltilen sorular yanıtlandı.
4. Dernek yönetimi tarafından düzenlenen toplantıya katılımda bulunuldu.
5. Hastaların faydalanacağı erişkin akut lösemi el kitapcığı ile çocuk hastaların ve doktorların
faydalanacağı akut lösemi kitapcığı çalışmalarına başlandı.Basılmaya hazır hale getiriliyor.
Prof.Dr.Ahmet Öztürk Akut Lösemi BAK Başkanı
Kemik İliği Yetmezliği Alt Komitesi (2007-2009) Aktivite Raporu ;
Kemik iliği yetmezliği alt komitesinin üç yıl içinde gerçekleştirmeye çalıştığı faaliyetler aşağıda
sunulmuştur.
1. Veri tabanı programı hazırlanmıştır, etik kurul onayı almak için Akdeniz Üniversitesi Tıp
Fakültesi etik kuruluna başvuru yapılmış ve THD ye ulaştırdığım öneri-eleştirileri almıştır.
Henüz uygulamaya girmemiştir.
2. Aplastik anemi hasta el kitapçığı hazırlanmış, dernek yönetimine bir yılı aşkın bir süre önce
sunulmuştur.
3. Nisan 2009 da THO bünyesinde kemik iliği yetmezliği kursu yapılmış olup, programı kemik
iliği yetmezliği alt komitesi tarafından hazırlanmıştır.
4. MDS hasta el kitapçığı tamamlanmak üzeredir.
5. MDS farkındalık projesi hazırlanmaktadır.
Prof. Dr. Ayşen Timurağaoğlu
Kemik İliği Yetmezliği Alt Komite Başkanı
Kronik Miyeloid Lösemi Ve Miyeloproliferatif Hastalıklar Bilimsel Alt Komitesi 1. Yıl (20082009) Aktivite Raporu;
Bilimsel alt komitemiz bu dönem süresinde aşağıda belirtilen çalışmalarda bulunmuştur.
1. KML veritabanı hazırlık çalışmalarında kendisinden istenen katkılarda bulunmuştur.
2. KML tedavisi ile ilgili bir farmasötiğin SGK geri ödeme başvurusu nedeniyle gerekliliği
belirtilen bilimsel görüş/raporu hazırlamış ve bunu dernek yönetimine iletmiştir.
3. Kongre bilimsel programının hazırlığı çerçevesinde dernek yönetimi tarafından kendisine
yöneltilen (konu başlıkları önerileri) soruları yanıtlamıştır.
4. Dernek yönetimi tarafından düzenlenen toplantıya katılımda bulunmuştur.
5. 22 Mayıs 2009 tarihinde alt komite başkan ve sekreterleri İstanbul’da toplanmışlar ve aktivite
planlarını görüşmüşlerdir.
a. Bu toplantıda KML ve MPH konularını içeren tanı ve tedavi rehberleri ve hasta eğitim
kitapçıkları hazırlanması üzerinde görüşülmüştür.
b. Bu kapsamda Dr Sema Karakuş ve Dr. Burhan Turgut tarafından hazırlığı süren tanı ve
tedavi rehberleri THD 2009 kongresi sırasında alt komite toplantısında sunulup görüşülecek ve hazırlanan rehberler , üzerinde görüş birliği sağlanmasının ardından, basılması
önerisi ile THD Başkanlığı’na sunulacaktır.
Prof. Dr. Teoman SOYSAL
Kronik Miyeloid Lösemi ve Miyeloproliferatif Hastalıklar Alt Komite Başkanı
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Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Alt Komitesi 2008 Yılı Faaliyet Raporu
THD Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Bilimsel Altkomitesi (MHSBAK) olarak 2008 yılına ait
faaliyet raporumuz aşağıda özetlenmiştir.
Alt komitemiz bu yıl içerisindeki faaliyetlerinde Kronik Lösemiler Bilimsel Altkomitesi ile
birlikte KML konusuna yoğunlaşmıştır. Bu amaçla, KML’de Avrupa Birliği bünyesinde dizayn
edilen ve farklı alt başlıklarda hayata geçirilen EUTOS projesinin Moleküler İzlem ve Moleküler
Standardizasyon kolunda gerekli faaliyetleri düzenlemiştir. Bu konuda Prof. Dr. Uğur Özbek ve
ekibiyle ve ayrıca Kronik Lösemiler Bilimsel Altkomitesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu
ile işbirliğine gidilmiş ve gerekli toplantılar organize edilmiştir.
İlk olarak 19–22 Haziran 2008 tarihinde, İzmir’de düzenlenen 4. Onkolojide Arayışlar
Sempozyumu bünyesinde, 21 Haziran 2008 tarihinde, 22 farklı merkezden temel bilimci ve
klinisyenlerin katılımıyla EUTOS projesinin tanıtımı yapılmıştır. Bu proje için Türkiye’de KML tanısı
ve izlemi yapan moleküler laboratuarların standardizasyonu için gereken işlemler tanıtılmış ve
proje basamakları anlatılmış ve interaktif olarak uygulanabilirliği tartışılmıştır. Katılım konusunda
çoğunluğun hemfikir olmasına istinaden, Eylül ayında İstanbul’da yeni bir toplantı yapılması kararı
alınmış ve katılımcılara bildirilmiştir.
Novartis firması desteğinde ve Doç. Dr. Güray Saydam ve Prof. Dr. Uğur Özbek eş başkanlığında 16 Eylül 2008 tarihinde İstanbul’da tekrar EUTOS projesinin tanıtımı ve uygulanabilirliği
konusunda bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya 40 kişilik bir katılım olmuş ve aşağıdaki program
uygulanmıştır.
PROGRAM
Dr. Martin Mu eller
III. Medizinische Universitatklinik, Medizinische Fakültat Mannheim
der Universitat Heidelberg, Germany
EUTOS, Avrupa KML için tedavi izlem çalışması projesi
Genel bilgiler ve projenin aşamaları
Prof Dr. Uğur Özbek
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik AD
KML’de moleküler izlemin ve standardizasyonun önemi
Türkiye’de planlanan standardizasyon çalışması için genel bilgiler
Doç. Dr. Güray Saydam
Ege Üniversitesi Hematoloji BD
KML’de moleküler izlemin klinik önemi
Dr. Müge Sayitoğlu
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik AD
EUTOS moleküler izlem projesinde standardizasyon süreci ve iş akışı
EUTOS standart prosedürlerinin tanıtımı
• Hücre ayırma ve saklama
• Trizol ile RNA izolasyonu
• RT-PCR uygulama örnekleri
Tartışma ve Sorular
Programın devamında istekli bölümler için hücre ayırma, saklama ve
RNA izolasyonu için 3 saatlik bir laboratuvar uygulaması yapılacaktır.
YER : Polat Rönesans
TARİH: 16 Eylül 2008, Salı
SAAT: 09:00-16:00

Bu toplantının akabinde, aynı konunun 8-11 Ekim 2008 tarihlerinde İzmir Çeşme’de gerçekleştirilecek olan 34. Ulusal hematoloji Kongresi esnasında da işlenmesine karar verilmiş
ve MHSBAK toplantı programına alınmasına ve kongrenin hemen sonrasında yapılacak olan
MHSBAK çalıştayında pratik olarak gösterilmesi uygun bulunmuştur.
8 Ekim 2008 tarihinde 34. Ulusal Hematoloji Kongresi bünyesinde alt komitemize ayrılan
toplantı saatinde aşağıdaki program uygulanmıştır.
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1. Açılış
Doç.Dr. Güray Saydam (MHSBAK Başkanı)
2. Türkiyenin sitogenetik haritası
Yrd. Doç.Dr Beyhan Durak (MHSBAK Sekreteri)
3. Türkiyede yapılan hematolojik moleküler tetkikler
Yrd. Doç.Dr. Buket Kosova (MHSBAK Sekreteri)
4. KML’de direnç: Hücresel boyut
Yrd. Doç.Dr. Yusuf Baran, (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
5. Türkiye’de kantitatif PCR ile bcr/abl standardizasyonu
Dr. Müge Saitoğlu (İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul
Bu toplantıda alt komite sekreterleri tarafından Türkiye genelinde ulaşılabilen merkezlerde
yapılan sitogenetik ve moleküler hematoloji tetkiklerinin bir özeti yapılmış ve sunulmuştur.
Kongre bitiminde 12 Ekim 2008 tarihinde 12 katılımcı ile MHSBAK Çalıştayı gerçekleştirilmiş
ve aşağıdaki program uygulanmıştır. Bu programda uygulamalı olarak JAK2 mutasyon analizi ve
PCR ile bcr/abl transkript saptanması gerçekleştirilmiştir.
THD Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt Komitesi Çalıştayı
Hotel Sheraton, Çeşme – İZMİR Pazar 12.Ekim.2008
Saat 08:30 – 08:45:
Saat 08:45 – 09:00:

Saat 09:00 – 09:15:
Saat 09:15 – 09:30:

Saat 09:30 – 10:00:
Saat 10:00 – 11:00:
Saat 11:00 – 12:00:
Saat 12:00 – 12:30:
Saat 12:30 – 14:00:
Saat 14:00 – 14:30:

Açılış Konuşması
Doç.Dr. Güray SAYDAM
THD Moleküler Moleküler ve Sitogenetik Alt Komite Başkanı
Hematolojik Hastalıkların Tanı ve Takibinde Önemli olan Moleküler Biyolojik
Parametre ve Yöntemlerin Kısa Tarihçesi
Prof.Dr. Nejat TOPÇUOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD, İzmir
JAK2 V617F Mutasyonunun Gerçek-Zamanlı PCR ile Tayini ve Klinik Önemi
Yrd.Doç.Dr. Buket KOSOVA
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD, İzmir
KML ve ALL’ de abl ‘house-keeping’ geni ile bcr-abl Transkriptlerin GerçekZamanlı RT-PCR ile Kantitatif Tayinleri ve Klinik Önemi
Prof.Dr. Uğur ÖZBEK
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul
Kahve Arası
Kantitatif Gerçek-Zamanlı RT-PCR -I
-Total RNA İzolasyonu
-cDNA Sentezi
Gerçek-Zamanlı PCR
-DNA İzolasyonu
-JAK2 V617V Mutasyon çalışması
Kantitatif Gerçek-Zamanlı RT-PCR –II
-t(9;22) bcr-abl/abl Füzyon Transkript çalışması
Öğle Yemeği
Sonuçların Değerlendirilmesi

NOT: Çalıştay için toplam katılımcı sayısı maksimum 20 olacak ve çalışmalar 10 kişilik iki
grupta paralel yürütülecektir.

44

Grup 1’ in Sorumlu Görevlileri:

Grup 2’ nin Sorumlu Görevlileri:

Arş.Gör. Nur SELVİ,
Arş.Gör. Burçin TEZCANLI

Dr. Muge Saitoğlu
T.Bio. Yucel Erbilgin
Suzin Çatal

Bu çalıştay gayet başarılı ve verimli olarak gerçekleştirilmiştir.
THD MHSBAK 2008 faaliyetleri yukarıda özetlenmiştir.
Doç. Dr. Güray Saydam (MHSBAK Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Beyhan Durak (MHSBAK sekreteri)
Yrd. Doç. Dr Buket Kosova (MHSBAK sekreteri)
Hemostaz-Tromboz Bilimsel Alt Komitesi 2008 Yılı Faaliyet Raporu
1. 28-31 Mayıs 2008 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen “2008 Ulusal Cerrahi
Kongresi’ne” Türk Hematoloji Derneği tarafından planlanan diğer öğretim üyeleri ile birlikte
katılınmış ve “Trombofiliye Yaklaşım” başlıklı konuda konuşma yapılmıştır.
2. Türk Hematoloji Derneğinin talebi doğrultusunda “Türk Hematoloji Okulu-2: Temel Hemostaz
Tromboz Kursu” programının hazırlanmasına katkıda bulunulmuş ve kurs esnasında
katılımcılara “Trombositopenili Hastaya Yaklaşım” ve “Trombosit Fonksiyon Bozuklukları”
konularında ders verilmiştir.
3. 8-11 Ekim 2008 tarihlerinde Çeşme’de yapılan 34.Ulusal Hematoloji Kongresi faaliyetleri
kapsamında:
a. Bildiri özetlerinin değerlendirilmesine iştirak edilmiştir.
b. Kongre esnasında gerçekleştirilen 11.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Hemostaz Tromboz
oturumunda “Vitamin K Epoksit Redüktaz Gen Mutasyonları” konusunda konuşma yapılmıştır.
c. Kongre esnasında gerçekleştirilen Hemostaz-Tromboz BAK toplantısı esnasında
“Hemostaz-Trombozda Yenilikler” paneli gerçekleştirilmiştir. Prof.Dr. Cengiz Beyan
tarafından yönetilen panelde Doç.Dr. A.Avni Atay tarafından “Endotelyal protein C
reseptörü: Yeni bir trombofilik risk faktörü mü?” ve Doç.Dr. Ahmet Ifran tarafından ise
“Trombositopenilerin yeni tedavisi: Trombopoetin agonistleri” başlıklı konuşmalar gerçekleştirilmiş ve 30 dakika süre ile gerçekleştirilen her iki konuşma da 15’er dakika süre ile
katılımcıların tartışmalarına açılmıştır.
4. 7-10 Ekim 2009 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenmesi planlanan 35. Ulusal Hematoloji
Kongresi ana bilimsel programında kullanılmak üzere talep edilen konu önerileri gönderilmiştir.
5. Hemostaz-Tromboz konularında ulusal verilerin toplanması, ulusal çalışmaların planlanması
hususunda halen planlamamız ve çalışmamız bulunmamaktadır.
6. Türk Hematoloji Derneği tarafından talep edilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında:
a. “Sağlık Uygulama Tebliği” ile ilişkili eleştiriler gönderilmiştir.
b. “Warfarin Uyarı Kartı” ile ilişkili görüşler gönderilmiştir.
Prof. Dr. Cengiz BEYAN
Hemostaz Tromboz BAK Başkanı
Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel Alt Komitesi 2008 Yılı Faaliyet Raporu
Türk Hematoloji Derneği Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel Alt Komitesi 2008
yılı faaliyet raporudur.
1. Aralık 2007 tarihinde Atlanta’da 49. ASH toplantısında GATA Hematoloji, İmmünoloji,
Patoloji, Radyasyon Onkolojisi Bölümlerinde yapılan;
“Immunosuppressive effects of multipotent mesenchymal stromal cells on graft-versushost disease in rats following allogeneic bone marrow transplantation” başlıklı çalışma,
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2. Mayıs 2008 tarihinde Miami’de 14. Cellular Therapy Meeting’de GATA Hematoloji, Patoloji
Bölümlerince yapılan;
“The effects of proteasome inhibitor Bortezomib on osteoblast differentiation of human
bone marrow-derived multipotent mesenchymal stromal cells in vitro” başlıklı çalışma,
3. Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da 28. Hemophilia 2008, XXVIIIth World Congress’de
“Progress in Molecular Biology of Inherited Bleeding Disorders” oturumunda Dr. Ali
Uğur Ural tarafından “Cell-based strategies for inherited protein deficiencies” başlıklı
konferans,
4. Haziran 2008 tarihinde Antalya’da 8. International Conference on Cholesteatoma and Ear
Surgery’de GATA KBB, Patoloji, Hematoloji Bölümlerince yapılan;
“Role of multipotent stromal cells in repair of facial nerve injury” başlıklı çalışma,
5. Kasım 2008 tarihinde Chicago’da yapılan 39. Annual Meeting of the American Pancreatic
Association’da GATA İç Hastalıkları, Patoloji, Hematoloji Bölümlerince yapılan;
“GFP(+) mesenchymal stem cell transplantation in experimental chronic pancreatitis”
başlıklı çalışmalar yıl içerisinde Türkiye’de yapılan, Uluslararası kongrelerde sunulan ve THD Kök
Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel Alt Komitesi elemanlarının da kurgu, metod ve çalışmayı
yürütme şeklinde katkılarının bulunduğu Kök Hücre ile ilgili çalışmaları oluşturmuştur.
34. Ulusal Hematoloji Kongresi esnasında yapılan alt komite toplantısı, 11 Ekim 2008
Cumartesi günü Prof. Dr. Osman İlhan başkanlığında ve 21 üyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda Prof. Dr. Ali Uğur Ural tarafından, kongre bünyesinde yapılacak olan Mezankimal
Kök Hücre Kursu hakkından bilgi verildikten sonra, Prof. Dr. Osman İlhan Türkiye’de ve Dünyada
kök hücre naklinde yasal durum hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından
özellikle ALS vakalarında kök hücre uygulanmasının deneme kapsamına alınması ve vaka bazında
izin müracaat şeklinin açığa kavuşturulması hakkında da bilgi alış-verişinde bulunuldu. Daha
sonra 2008 yılı içerisinde Uluslararası Kök hücre Kongrelerindeki gündeme getirilen yeni gelişmeler Prof. Dr. Zafer Gülbaş ve Doç. Dr. Ferit Avcu tarafından katılımcılara aktarıldı.
Kongre bitimini müteakiben 12 Ekim 2008 Pazar günü yaklaşık10 civarında katılımcı ile
“Teorik Mezankimal Kök Hücre Kursu” icra edildi. Kurs, dernek başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan
ve Alt Komite Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan’ın açış konuşmaları ile başladı. Birinci oturumda
sırasıyla MKH kaynakları, tanımlanması ve immünregülatuar fonksiyonlarından bahsedildikten
sonra ikinci ve üçüncü bölümde klinik kullanımı ile alakalı olarak Hematolojik, kas ve iskelet
sistemi, gastroenterolojik, nörolojik, kalp ve damar hastalıklarında ve infertilitede kullanımından
bahsedildi. Kongrenin bitiminden sonra yapılması nedeniyle katılımcı sayısının az olmasına
rağmen çok samimi bir ortamda geçen kursda, çok faydalandıklarını ifade eden kursiyerin
ortak kanaati, bu kursun pratik bir kurs ile desteklenmesi şeklinde idi.
Bu konu ile alakalı olarak, THD Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları Bilimsel Alt Komitesi’nin
2009 yılı içerisindeki en önemli faaliyetlerinden ilki 5-8 Mart 2008 tarihinde Kayseri’de yapılacak olan 1. Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi esnasında bir gün sürecek
olan Mezankimal Kök Hücre Pratik Kursu’nun düzenlenmesi oluşturmaktadır. Bu kursda, çok
merkezli birlikteliğin en önemli göstergesi olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hematoloji
BD ve Tıbbi ve Kanser Araştırma Merkezi, Kocaeli Üniversitesi Kök Hücre ve Gen Tedavileri
Araştırma ve Uygulama Merkezi, Trabzon ATİ Teknoloji, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Moleküler Genetik Bölümü, Adana Başkent Üniversitesi Fizyoloji ve Hematoloji Araştırma
Laboratuvarı’ndan eğiticiler bulunacaktır.
Prof. Dr. Ali Uğur URAL
Kök Hücre Biyolojisi ve Araştırmaları BAK Başkanı
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Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopatiler Bilimsel Alt Komitesi 2008 Yılı Faaliyet
Raporu
Türk Hematoloji Derneği Eritrosit Hastalıkları ve Hemoglobinopatiler alt komitesi 2008 yılı
toplantılarında aşağıdaki konular görüşülmüştür:
1. Türkiye’deki hemoglobinopatili olguların temel bilgilerini içeren bir kayıt sistemine gereksinim olduğu ve bu konuda daha önce Türk Pediatrik Hematoloji Derneği’nin başlattığı kayıt
sisteminin geliştirilmiş şeklinin yeni bir programla tüm merkezlerin katılımını sağlayacak
şekilde düzenlenmesine karar verildi. Bu programın oluşturulmasında “ Türk Pediatrik
Hematoloji Derneği” ile ortak çalışma yapılması kabul edildi.
2. Hemoglobinopatiler ülkemizin bazı bölgelerinde önemli bir sağlık sorunu olmaya devam
etmektedir. Hemoglobinopatilerin yoğun görüldüğü bir bölgede (örneğin Antakya) hastalıktan korunma ve tedavideki gelişmeler konusunda Türk Pediatrik Hematoloji Derneği ile
ortaklaşa bir toplantı yapılması için dernek yönetim kuruluna başvurulması kararlaştırıldı.
3. Hemoglobinopatili hastaların tedavisinde son yıllarda sağlanan en önemli aşama olan “oral
şelasyon tedavileri” konusunda bir oturum düzenlendi. Bu toplantıya katılan merkezler oral
şelasyon tedavi uygulamaları konusundaki tecrübelerini aktardılar. Ayrıca uygulamadaki
sorunlar ve görülen yan etkiler tartışıldı.
4. Hemoglobinopatili hastalarda ortak çalışmalar yapılması tartışıldı. İlk aşamada
“Transplantasyon sonrası demir yükünün tedavisi” konusunda yeni kullanılan oral şelasyon preparatları kullanılarak 3 veya 4 merkezin katılacağı bir çalışma planlandı. Bir sonraki
toplantıda çalışma ile ilgili protokol önerilerinin tartışılması kararlaştırıldı.
Prof Dr. M. Akif Yeşilipek
Eritrosit hastalıkları ve Hemoglobinopatiler Alt Komite Başkanı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
KURULUŞ TARİHİ: 22 Eylül 2008
YÖNETİM KURULU: Prof.Dr.Muhit Özcan, Prof. Dr.Nejat Akar, Prof.Dr.Savaş Kansoy
KANUNİ MERKEZİ: Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mahallesi 613.Sokak No: 8 Yıldız-Çankaya/Ankara
Türk Hematoloji Derneğinin tam sermaye sahipliği ve öncülüğünde kuruluş çalışmalarını
tamamlayıp, çalışmalarına Türk Hematoloji Derneği kontrol ve yönetiminde devam edecek olan
tüzel kişiliğin adı Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi olarak belirlenmiştir.
Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi gerekli belge ve evrakların hazırlanmasıyla birlikte
22 Eylül 2008 tarihinde kuruluşunu resmileştirmiş ve tamamlamıştır.
Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi yönetim kurulu Prof. Dr.Muhit Özcan, Prof. Dr.
Nejat Akar ve Prof. Dr. Savaş Kansoy olmak üzere üç kişiden oluşmaktadır. Türk Hematoloji
Derneği İktisadi İşletmesi üç personel görev yapmaktadır. Tüzel kişiliği temsil ilzam ve her türlü
işlem yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisi müştereken yetkili kılınmıştır. Türk
Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesinin kurulmasıyla birlikte işletme, Türk Hematoloji Derneğinin
organizasyonlarını gerçekleştirmeye başlamıştır.
Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi Ankara Seğmenler vergi dairesine bağlı kurumlar
vergisi mükellefi olup , katma değer vergisi, muhtasar vergi, kurum geçici vergisi, yıllık kurumlar vergisi olmak üzere tüm vergilerini düzenli olarak tahakkuk ettirip, ödemektedir.
22 Eylül 2008 tarihi itibariyle artık Türk Hematoloji Derneğinin gelir getiren tüm organizasyonlarını Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi dahilinde gerçekleştirerek hem etkinliğini
artırmıştır hem de çalıştığı tüm sektör firmalarına vermiş olduğu hizmetler için fatura düzenleyip, gelir elde etmeye vergi mükellefi olarak devam etmiştir.
Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletme esasları ekte yer almaktadır.
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THD Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
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THD İktisadi İşletmesi Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
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BÖLÜM III

THD TÜZÜĞÜ ve THD YÖNERGELERİ
• THD TÜZÜĞÜ
• TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL ALT KOMİTELERİN OLUŞTURULMASI VE
ÇALIŞMA İLKELERİ YÖNERGESİ
• 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
• THD GENÇ ARAŞTIRMACI KONGRE ÖDÜLÜ YÖNERGESİ
• TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY DESTEK PROGRAMI YÖNERGESİ
• HEMATOLOJİ ASİSTAN / UZMANLARINA YURTDIŞI DESTEK PROGRAMI YÖNERGESİ
• THD-ENDÜSTRİ YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNERGESİ
• THD VERİ TABANLARI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ
• TÜRK HEMATOLOJİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ
• TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İŞLETME ESASLARI

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
DERNEĞİN ADI
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 faydalanmasına sunmak ve Türk hematolojisinin ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamaktır. Bu amaçla:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler kurabilir ya da başka
bir vakfın kurucu üyeliğine katılabilir.
5. Yönetim kurulunun hazırlayacağı yönergelere göre bilimsel araştırmaları destekler ve
ödüllendirir. Hizmet ödülleri verebilir.
6. Araştırma merkezi ya da laboratuar, klinik, poliklinik ve hastane kurar ve işletir ya da bu
kuruluşları destekler.
7. Gerektiğinde yurt dışından araştırıcı, eğitici ve konuşmacı davet eder.
8. Derneğe gelir sağlama amacına yönelik olarak çeşitli sosyal etkinliklerde (piyango, balo,
eğlence, temsil, gezi, kermes, sergi, spor yarışmaları, vb.) bulunur.
9. 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.
10. Gelirleri dernek amaçlarına tahsis edilmek üzere iktisadi işletme kurabilir.
11. Amaçları doğrultusunda kamu oyunu ve ilgili kişi ve kuruluşları her türlü araçla
bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
12. 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:
1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
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2. 18 yaşını bitirmiş bulunmak,
3. Hematoloji ve hematolojiyle birlikte çalışan bilim alanlarında faaliyet gösteriyor olmak
4. 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.
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.

ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ
Madde 6. Aşağıda belirtilen durumlardan birinin varlığı halinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim
Kurulu’nca silinir.
1. Üyenin (en az altı ay önce) dilekçe ile başvurarak üyelikten çıkmak istemesi halinde,
2. Derneğin gelişmesine, amaçlarına ulaşmasına engel olacak ve saygınlığını zedeleyebilecek
eylemlerde bulunmak,
3. Derneğe ödenmesi gereken yıllık ödentiyi ait olduğu yılın sonuna kadar ödememek ve
Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısı ile öngörülen sürede ödememekte direnmek,
4. Tıbbi ve bilimsel etik’e uymayan davranışlarda bulunmak.

GİRİŞ AİDATI VE YILLIK ÖDENTİ MİKTARI
Madde 7. Derneğin üyeleri yönetim kurulunca belirlenecek giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemekle yükümlüdür. 65 yaşına girmiş üyelerden ödenti alınmaz..

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

DERNEĞİN ORGANLARI
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:
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1. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini 2 yıl süreyle seçer.
2. Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerini 2 yıl süreyle seçer.
3. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerini 2 yıl süreyle seçer
4. 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,
5. Yönetim Kurulu’nun yıllık çalışma raporu ile Denetleme Kurulu raporunu görüşerek
Yönetim Kurulu’nu aklar.
6. Sorumlu görülen Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri hakkında dava açılmasına ve seçim
zamanı gelmemiş ise işten el çektirilmelerine ve yeniden seçime karar verir.
7. Yönetim Kurulu’nun önereceği bütçe ile çalışma programını olduğu gibi ya da değiştirerek
kabul eder.
8. Gerektiğinde Dernek tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapar ve Derneğin feshine karar
verir.
9. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da varolan taşınmaz malların
satılması için Yönetim Kurulu’na yetki verir.
10. Derneğin yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması ya da ayrılması
konusunda karar verir.
11. İktisadi işletme kurulmasına karar verir,
12. Amacına yönelik vakıflar ve bu vakıflar nezdinde iktisadi işletmeler kurabilir ya da başka
bir vakfın kurucu üyeliğine katılabilir,
13. Bu tüzükte ya da mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine
getirir.

GENEL KURUL TOPLANTISI
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
suretiyle, 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.
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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.

YÖNETİM 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
yarısından 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.

YÖNETİM KURULU’NUN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 15. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir Başkanın çağrısı ile dernek merkezinde, varsa
iktisadi 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:
1. Derneği her alanda temsil etmek ya da bu konuda Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya
da birkaçına yetki vermek,
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2. Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü çalışmada bulunmak,
3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,
4. Görev dönemine ilişkin çalışma raporunu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
Genel Kurul’a sunmak,
5. Genel Kurul’ca alınan kararları uygulamak,
6. Üye olmak isteyenlerin başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak,
7. Derneğin bilimsel etkinliklerinin yürütülmesi için bilimsel alt komiteler oluşturmak, var
olan alt komiteleri ortadan kaldırmak, denetlemek ve bu amaca yönelik yönergeler
hazırlamak,
8. Gerektiğinde üyelere uyarıda bulunmak, Disiplin Kurulu’na göndermek ve disiplin kurulu
kararlarında önerilmesi halinde üyeliklerine son vermek,
9. Ulusal ya da uluslararası kongre ya da her türlü diğer bilimsel toplantıların yapılmasını
kararlaştırmak ve bu etkinlikleri düzenlemek,
10. Tüzük değişikliği gerektiğinde önerilerini Genel Kurul’a sunmak,
11. Dernek iktisadi işletme yönetim kurulunu atamak, çalışma usul ve esaslarını belirlemek
ve diğer tüm işlemleri yapmak veya yaptırmak,
12. Dernek amaçları doğrultusunda her türlü gayrimenkulu kiralamak veya kiraya vermek,
ödünç almak ve benzeri şekillerde kullanım haklarını edinmek,
13. Bu tüzükte ya da mevzuatta Yönetim Kurulu’nca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine
getirmek.

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN YETKİ VE GÖREVLERİ
Madde 16.
1. 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.
2. İkinci Başkan: Başkanın yokluğunda başkan tarafından yapılması gereken görevleri yerine
getirir.
3. 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.
4. Araştırma Sekreteri: Dernekle ilgili bilimsel araştırmaların yürütülmesinde ve bilimsel alt
komitelerin çalışmalarında yardımcı olur.
5. 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.
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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 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.

DİSİPLİN 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 DEĞİŞTİRİLMESİ
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.

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

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ
Madde 21. Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
1. Üyelerden alınacak ödentiler,
2. Bağış ve yardımlar,
3. 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,
4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5. İktisadi işletme gelirleri.
Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçlarına harcanır.
Madde 22. Derneğin giderleri şunlardır:
1. Genel Kurul giderleri,
2. Toplantı giderleri,
3. Yayımlanacak kitap ve benzeri basılı materyal giderleri,
4. Dernek amaçlarına uygun her türlü faaliyetin gerektirdiği diğer giderler.
Dernek mal ve hizmet alımlarını saydam, rekabete açık, eşitlik ve güvenilirlik ilkelerine
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uygun biçimde 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.

DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİNİN İZLENMESİNDE 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.
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 KAYITLAR
Madde 24. Dernek kayıtları için Noter tarafından veya dernekler biriminden onaylanmış
aşağıdaki defterler tutulur.
1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, yıllık aidatları
bu deftere yazılır.
2. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları, tarih ve sayı verilerek bu deftere yazılır. Kararlar
toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
3. Gelen-Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve sayı verilerek bu deftere
kaydolunur. Gelen evrakın asılları, giden evrakın ise kopyaları dosyalarında saklanır.
4. Gelir-Gider Defteri: Dernek: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan
paralarının da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5. Bütçe Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
6. 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
defterin 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 BİLDİRİMLER
Madde 25. Dernek tarafından üyelere yapılacak tüm duyuru ve bildirimler üyelerin dernek
kayıtlarındaki posta veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Adres değişiklikleri üye
tarafından derneğe bildirilmek zorundadır.
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DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ
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
sağlanamaması 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.

DERNEĞİN BORÇLANMASI
Madde 27. Dernek üçüncü şahıslardan borç almaz.

ŞUBE AÇILMASI
Madde 28. Şube açılmayacaktır.

TÜZÜKTE YER ALMAYAN HUSUSLAR
Madde 29. Bu tüzükte yer almayan konularda 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri
uygulanır.

KURUCU ÜYELER
Madde 30. Bu derneğin kurucu üyeleri şunlardır:
Ord. Prof. Dr. Sedat Tavat (vefat etti)
Ord. Prof. Dr. Arif İsmet Çetingil (vefat etti)
Prof. Dr. Fritz Reimann (vefat etti)
Prof. Dr. Muzaffer Aksoy (vefat etti)
Prof. Dr. Şeref İnceman (vefat etti)
Prof. Dr. Orhan N. Ulutin
Prof. Dr. Ayhan (Okçuoğlu) Çavdar
Prof. Dr. Burhan Say (vefat etti)
Prof. Dr. Nail Tartaroğlu (vefat etti)
Prof. Dr. Mustafa Karaca (vefat etti)
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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
yapılmasından 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 Miyelom 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.
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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
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
duyurulabilecek-kısa özgeçmişlerini ve konuyla ilgili yayınlarını inceleyen yönetim kurulu
karara bağlayacaktır.
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 takvimini THD belirler ve duyurur.
Bu başvurular, THD yönetim kurulunca değerlendirilir ve adaylar belirlenir. Kongreden önce
belirlenen 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
82

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.

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME
PROGRAMI YÖNERGESİ
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.
Demirbaş alımlarına ilişkin giderler bu program dışına bırakılmıştır. Çalışmanın ana kısmını
oluşturmamak kaydıyla bazı testler Bütçe Uygulama Talimatları üzerinden hastane veya yetkin
laboratuarlardan satın alınabilir. Proje bağlamında ücretli kişi çalıştırılamaz.
Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri:
1. THD asıl üyesi olmak, üyelik koşullarını yerine getirmiş olmak
2. Desteğe aday olanların başvuru formu ve eklerini eksiksiz doldurmaları ve istekte
bulunacakları tüketilebilir malzemelerin proforma faturalarını sağlamaları zorunludur
3. Halen THD destekli tamamlanmamış projesi bulunan üyeler bu destekten yararlanamaz.
Destek miktarı ve sayısı:
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
tarihlerine kadar gerekli form doldurulur. Yaş sınırı yoktur. Ancak yönetim kurulu uygun görürse
her yıl bu program için belirlediği bütçenin yarısını 41 yaş ve altı araştırıcılar için ayırır. İstenilen
belgeler ile en az 3 teklifi kapsayacak şekilde proforma faturaları eklenerek 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
başvuruları 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. Malzemeler araştırıcı tarafından elden teslim alınır ve fatura imzalanır. Ödeme THD Saymanlığınca imzalı fatura karşılığında gerçekleştirilir.
Proje Süresi:
18 aydan uzun olamaz.
Desteğin izlenmesi:
Araştırıcılar 6 ayda bir istenilen formata uygun şekilde bir gelişme raporu hazırlamakla
yükümlüdürler. Bu raporlar THD Araştırma Sekreteri tarafından incelenir THD Yönetim Kurulu
tarafından onaylanır. Gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu’nun bir üyesi araştırma yerini ziyaret
ederek projenin gidişini denetleme hakkına sahiptir.
Sonuçlandırma:
Proje, Proje Bitim Raporunun YHD Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile sonlandırılmış olur. Araştırma sonuçlarının her türlü sözlü veya yazılı sunumunda THD desteğinin
adı ve numarası ile belirtilmesi gereklidir. Araştırıcıların çalışmaların ön sonuçlarını TJH’de
yayınlanması arzu edilir.
Destek Kapsamına Girenler:
1. Kimyasal malzemeler
2. İmmünolojik, moleküler, biyokimyasal analiz kitleri.
3. Moleküler çalışmalar için reaktif, prob. primer vb. malzemeler
4. Bir defa kullanıma özgü plastik, cam laboratuvar gereçleri(tüp, pipet, kolon vb)
5. Bilgisayar programları (orijinal veya yazılımı Türkiye’de gerçekleşmiş)
6. Klinik araştırmalarda kullanılabilecek ilaç ve diğer tüketilebilir malzemeler
7. Uygun görülürse hastanelerden ve yetkin laboratuarlardan alınan BUT’na uygun test
hizmeti.

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.
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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 Hematology
dergisinin uluslararası indekslerde yer almasına yardımcı olmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek olup, yönerge 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
seçkinliklerini 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.
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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 Hematology’ 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.
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
araştırmacılar “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 laboratuvar, 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:
1. Yurtdışında yapılmış çalışmalar
2. Çalışmanın belkemiğini oluşturan yöntemin yurtdışında gerçekleştirildiği çalışmalar
3. Ulusal ya da uluslararası bir dergide kongrenin yapıldığı takvim yılından daha önce
yayımlanmış çalışmalar
4. 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:
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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.

THD ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRELERİ GENÇ ARAŞTIRMACI BİLDİRİ
ÖDÜLÜ YÖNERGESİ
Türk Hematoloji Derneği (THD)’nin düzenlediği ulusal kongrelerde, kongreye sunulan bildiriler arasından uygun bulunan genç araştırıcılara “THD Genç Araştırıcı Bildiri Ödülü” verilir. Ödül
tutarını THD Yönetim Kurulu belirler.
Başvuru için gerekli koşullar:
• Halen tıpta uzmanlık veya Yan dal uzmanlık öğrencisi olmak lisans, yüksek lisans veya
doktora eğitimini halen yapıyor olmak ve bunları belgelemek,
• Ulusal hematoloji kongresine bir bildiriyle, kayıtlı bir şekilde aktif olarak katılmak,
• Ödüle başvurulan bildiride birinci isim araştırıcı olmak.
Ödül tutarı ve değerlendirme :
• Ödüle uygun araştırmalar THD Yönetim Kurulu tarafından bildirilerin hakemlerden aldığı
puanların ortalaması dikkate alınarak belirlenir.
• Dağıtılacak ödül sayısı ve miktarı her kongre döneminde yönetim kurulu tarafından ayrıca
belirlenir.
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.
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TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY DESTEK PROGRAMI YÖNERGESİ
Bu yönergenin amacı Türk Hematoloji Derneğinin bilimsel yayın organı olan “Turkish Journal
of Hematology” dergisinin desteklenmesi ve uluslar arası düzeyde saygınlığının arttırılması ve
uluslar arası indekslerde yer almasına yardımcı olmaktır.
Destek TJH’ye hakem olarak katkıda bulunanları ve TJH’de yayınlanmış araştırma makalelerini kapsar.
Turkish Journal of Hematology`ye araştırma makaleleri ile katkıda bulunan derneğimiz üyesi
yazarlara kişisel başvuru olduğu taktirde UYDO yönergesinde belirtilen C2 düzeyi üzerinden
ödeme yapılacaktır. Destek 2006 dan itibaren TJH’nin Volüm 23, 1 sayı no’su ile başlar ve
devam eden dönemi kapsar. 2008 yılında yapılan başvurular 2006 yılını kapsayabilir. 2009
yılından itibaren başvurular içinde bulunulan yılı ve bir önceki yılı kapsar.
Verilen hakemlik görevini zamanında ve uygun olarak gerçekleştiren (TJH Editörler Kurulu
onaylayacaktır) üyelerimize ise o yıl için yönetim kurulunca belirlenmiş miktar üzerinden ödemeler başvuru gereksinimi olmadan ilgili yıl sonunda otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

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 dâhilinde 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 iki 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 başladıktan sonra iptal oldu ise durum bir hafta
içinde THD yönetim kurulu haberdar edilmelidir.
7. Program süresince ( iki ayda bir ara rapor) ve program bitiminde (sonuç raporu) THD
yönetim kuruluna sunulmak üzere çalışılan dönemi özetleyen raporlar sunulmalıdır.
8. THD yönetim kurulu gerekli gördüğü durumlarda bursu iptal etme hakkına sahiptir ve
adayı bu konuda önceden haberdar eder.
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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 iki 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
tarihlerine kadar gerekli form doldurulur. İstenilen belgeler ile THD Yönetim Kurulu Araştırma
Sekreterliğine başvurulur. Formlar THD web sayfasından sağlanabilir.
Değerlendirme:
THD Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk bir ay içerisinde toplanarak
başvuruları 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 yurtdışında çalışmaya başladıktan sonra iki ayda bir ara rapor ve altı ayın
bitiminde istenilen formata uygun şekilde bir sonuç raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu
raporlar THD Yönetim Kurulu tarafından incelenir.

THD-ENDÜSTRİ YURTDIŞI ARAŞTIRMA BURSLARI YÖNERGESİ
Tanım ve amaç: THD yurtdışına gidecek Araştırma bilim adamlarını önemser diğer bursların yanı sıra endüstriden alınan kaynaklarla üyelerini destekler.THD adına Endüstri tarafından
karşılıksız burs desteği verilmekte ve bursların THD YK nun belirleyeceği ilkelere göre verilmesi
koşulu aranmaktadır. Bu yönergede başvuru koşulları ve işleyiş tanımlanacaktır.
Burs içeriği: Burs konusu endüstri tarafından yaratılan kaynağa bağlı olarak THD YK tarafından belirlenir başvuru tarih ve koşulları THD YK tarafından duyurulur.
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Burs miktarı: THD YK doğrudan veya belirlediği jüri aracılığıyla başvuruları değerlendirir.
THD YK bursu birden fazla adaya bölüştürebileceği gibi uygun görmediği durumda bursu
vermeyebilir.
Başvuru koşulları:
1. THD üyesi olmak ve üyelik gereklerini yerine getirmiş olmak,
2. Yurtdışında en az 6 ay süreyle bir projede veya programda çalışacağına dair kabul belgesi
almak,
3. Başvuru sahiplerinde proje tamamlandıktan sonra ülkeye dönme koşulu aranacaktır.
4. Endüstri bursu hak sahipleri yeniden aynı destek için başvuramazlar.
Burs başvurusunda istenecek belgeler:
1. Başvuru sahipleri ilgili konuda deneyimini belgeleyen bir başvuru dilekçesi hazırlayacak ve
hedeflerini belirtecektir. Güncel özgeçmiş ve yayın listesi de bu dilekçeye eklenecektir.
2. Çalışılacak merkezdeki çalışma planı, merkezden alınacak resmi davet mektubu ve
katılınacak proje (ler) dilekçeye eklenecektir.
Bursun kullanımı: burs miktarı fatura veya harcama belge istenmeksizin YK nın belirlediği
dilimler halinde banka hesabına transfer edilerek ödenecektir.
Bursiyer ile sözleşme: THD ile bursiyer arasında sözleşme imzalanacaktır. Bursiyer bu sözleşme ile destek bitim sonrası yurda döneceğini ve bu bursu sırasında üretilen ve adı geçen
projelerde THD ENBU desteğinden faydalandığını bildireceğini taahhüt edecektir.
Bursun sonlandırılması: Bursiyer sözleşmesinde belirlenen tarihlerde ara raporlarını gönderir, süresinin tamamlanması ve ülkeyi dönüşünü takiben en geç bir ay içinde THD’ye çalışma
raporunu yazılı olarak gönderecektir.

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YAN DAL UZMANLIK SINAVI (YDUS) BAŞARI
BURSU YÖNERGESİ
Tanım ve amaç:
1. Türkiye de hematoloji eğitiminin desteklenmesi ve açığın giderilmesi, bu zor alanın
seçilmesi için özendirilmesi amacını taşımaktadır. THD, YDUS’da dereceye girerek
hematoloji alanını seçen başarılı hematoloji yan dal uzmanlarını burslarla destekler. Bu
destek, THD Yönetim Kurulu tarafından 2008 yılından itibaren yapılan YDUS sonrası
belirlenecek başarılı hematoloji yan dal uzmanları için geçerlidir.
2. THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre bursiyerler YDUS sonrası belirlenir
ve kazananlar THD Bülteni veya THD web sitesinde ilan edilir.
3. Bursiyerler aylık ödeme alırlar. Ödeme ihtisas süreleri boyunca devam eder. İhtisasını
bırakanlar THD- Bursiyer arasındaki sözleşme gereği aldıkları tüm burs ödentilerini geri
ödemek zorundadır. Bu burs üç yıldan fazla verilmez. İhtisasına ara veren kişiler bunu
bildirir ve bursları THD Yönetim Kurulu tarafından dondurulur.
4. Burs miktarı ve sayısı THD Yönetim Kurulu tarafından her sene belirlenir.
5. Adaylar başvuru dilekçesini yazarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kurulu Araştırma
Sekreterliğine başvurur. Son kararı THD Yönetim Kurulu verir. Gerek görüldüğünde
adaylar görüşmeye çağırabilir.
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Başvuru Koşulları:
1. Hematoloji yan dal ihtisasına başlamış olmak ve belgelemek,
2. YDUS da derecesi( derece sıralaması her sene THD YK tarafından belirlenir)bulunmak.
Adaylardan İstenen Belgeler:
1. Başvuru dilekçesi
2. Sözleşme (THD tarafından sağlanacaktır)
3. Özgeçmiş ve yayın listesi
4. Çalıştığı kurumdan başladığına dair yazı
5. YDUS sınav sonuç belgesi
THD YK bu burs programını önceden haber vermeksizin ve tek taraflı olarak iptal etme
hakkına sahiptir. Geriye dönük ödeme yapılamaz.

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ VERİ TABANLARI İŞLEYİŞ YÖNERGESİ
Genel Kısaltmalar:
Türk Hematoloji Derneği
THD Veri Tabanları
Veri Tabanı Network İşletim Firması
THD Web sayfası
THD Başkanı
THD Sekreteri
THD Bilimsel Alt Komiteleri
THD veri tabanları projesi

: THD
: THD-VET
: Firma
: THD-WS
: THD-BSK
: THD-SEK
: THD-BAK
: THD-VETP

A. Genel tanımlamalar:
1. Veri tabanlarının bilimsel içeriği THD-BAK tarafından oluşturulur.,
2. THD veri tabanları bilimsel içeriği VET-A ve VET-B olarak iki kısımda yapılandırılır.
3. VET-A ile ülkemizdeki hematolojik kanser veya hematolojik hastalıkların yükünün
belirlenmesi amaçlanır. Bu kapsamda toplanan temel veriler; i) Demografik Bilgiler: adısoyadı, (kısaltma kodu ile), yaşı, cinsi, meslek, yaşadığı şehir, vs,; ii) Temel kanser veya
Hastalık Bilgileri : tanı tarihi, topografisi ( yeri,evresi), morfolojisi (histolojik alt tipler),
Davranışı, vs. olmak üzere iki kısımdan oluşur.
4. VET-B ile ülkemizdeki hematolojik hastalıkların temel verilerine ek olarak, diğer akademik
verileri; laboratuar çıktıları, tedavi cevapları ve sonuçları, aldığı ilaçlar ve yaşam analizleri
gibi kapsamlı bilgilerden oluşur.
5. Bilimsel Alt Komitelerin hazırladığı THD-VET proje dosyaları THD-YK uygun görüşüne
sunulur.
6. THD-YK onayı alan VET projelerine yerel etik kurul onayı alınır.
7. THD-VET projesi için etik kurul onayı alan özel kişilere (Veri tabanında “Kullanıcılar” adı
altında tanımlanır) ve tüzel kişilere (Veri tabanında “Merkezler” adı altında tanımlanır)
THD-YK tarafından veri girme yetkisi ve şifre verilir.
B. Veri koordinasyonu
1. Veriler THD-YK tarafından atanan “Veri Koordinatörü” tarafından denetlenip onaylanır.
93

2. Veri Koordinatörleri; İlgili BAK alanında özgün çalışmaları ve akademik deneyim sahibi
olan THD asıl üyelerinden THD-YK tarafından atanır.
3. Verilerin eksikliği durumunda veya doğruluğu konusunda şüphe olması durumunda veri
koordinatörü onaylamadan önce kullanıcıları eksik verileri tamamlanması ve verilerde
varsa yanlışlıkların düzeltilmesi konusunda iletişim kurar, veri koordinatörü tarafından
onaylanmayan kayıtlar sistemde yer almaz.
4. Verilerin doğruluğu ve bilimsel kalitesi konusunda sorumlu yetkili kullanıcıdır.
5. Verilerin güvenliği ve gizliliği THD ile Bilişim firması arasında yapılan sözleşme ile teminat
altına alınır.
6. Verilerin her türlü bilimsel çıktılarının kullanım hakkı THD ye aittir.
C. Bilişim altyapısı tanımları:
1. Türk Hematoloji Derneği veri tabanları sanal ortamda www.thdvt.org adresinde yeralır.
2. THD-VET ön yüzüne her bir kullanıcı için THD tarafında belirlenen sabit bir şifre girilir.
3. THD-VET’ ön-yüz ve ara-yüzü içindeki tüm birimlere reklam alınması ve sponsor
firma bulunması konusunda tüm karar ve onay yetkileri THD-YK’ ye aittir. Her türlü
resmi anlaşma (ve sözleşme) firma ve THD arasında üçüncü bir kişi olmaksızın
gerçekleştirilecek ve THD Sayman Üyesi tarafından onanacak ve takip edilecektir. Tüm
anlaşmalar tek yetkili olan THD-YK ve THD-Başkanı tarafından yapılacak ve anlaşmanın
yapıldığı tarihteki “Firma” ile yönerge dahilindeki kurallara uygun olarak imzalandıktan
sonra yürürlüğe girecektir. Sponsor firmalar hiçbir şekilde “Bilişim Firması “ ile iletişim
kurmayacaklardır.
4. Verilerin güvenliğinin sağlanması “Bilişim Firması”’na aittir. Veri güvenliğinin
sağlanamaması veya verilerin amaç dışı kullanımı nedeniyle THD’nin karşılaşabileceği
hukuki riskler ve 3. kişilerin maruz kalabileceği teknik riskler bilişim firmasının teminatı
altındadır.
5. Veri tabanı bilgileri THD- YK bilgisi olmadan, THD logosu altında hiçbir şekilde
kullanılamaz, sunulamaz ve bildirilemez.
6. Bilişim “Firma” sı talep edildiği zaman tüm veri tabanlarını istenilen formatta THD-YK
vermekle yükümlüdür.
7. “Firma”’ya üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü bilgi istemi (imzalanmış anlaşma
kapsamında bile olsa) THD-YK onayı ve bilgisi dahilinde yanıtlanacaktır.
8. “Firma”nın yükümlülüklerine uyumu THD-BAK ve veri koordinatörü tarafından
değerlendirilecek ve THD-YK’e rapor edilecektir.
D. Diğer Tanımlar:
1. Veri tabanları yönetimi sadece Veri Koordinatörlerinde olacaktır.
2. THD-VET girişi yapılan ve veri koordinatörü tarafından onaylanan veriler için her yıl THDYK tarafından belirlenen veri giriş promosyonu kullanıcıların hesabına yatırılır.
3. Proje Yürütücüsü THD YK adına Prof. Dr. Mustafa Çetin’dir.
4. Veri Tabanları tüm hakları THD’ye aittir.

94

TÜRK HEMATOLOJİ YETERLİK KURULU YÖNERGESİ
Türkiye’de Hematoloji uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Hematoloji Yeterlik Kurulu, Türk
Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından kurulmuş olup, Dernek Yönetim Kurulu ile
eşgüdüm içerisinde çalışan, bilimsel olarak özerk, kar amacı gütmeyen bir kurul olarak yapılanmıştır. Bu kurulun çalışma ilkeleri Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık
Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) yönergesiyle uyumludur.

GENEL KONULAR
I. TANIM
Türk Hematoloji Yeterlik Kurulu; Türk Hematoloji Derneği’nin aşağıda belirtilen amaçlar
doğrultusunda faaliyet gösteren bir yan kuruluşudur.
II. AMAÇLAR
Türk Hematoloji Yeterlik Kurulu’nun temel amaçları
a) Hematoloji uzmanlık eğitiminin standartlarını oluşturmak, korumak ve yükseltmek
b) Uzmanlık eğitimindeki yeterliğin ve eğitim birimlerinin akreditasyonunun temellerini
oluşturmak
c) Eğitim ve uygulamada kalite denetimi sağlamak,
d) Uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart sınav yapmak,
e) Hematoloji uzmanlık yeterlik belgesini vermek,
f) Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı özendirmek ve denetlemek ve yeniden
belgelendirme çalışmalarında bulunmak
III. UZMANLIK ALANI VE EĞİTİM SÜRESİ
3.1 Uzmanlık Alanı:
Hematoloji uzmanlığıdır.
3.2 Uzmanlık Eğitimi:
Hematoloji uzmanlık eğitiminin süresi ve yapılacak rotasyonlar ile süreleri Tababet Uzmanlık
Tüzüğü ile belirlenir.
IV. KURUL VE KOMİSYONLAR
Kurulun Yapısı:
Türk Hematoloji Yeterlik Kurulu aşağıdaki organlardan oluşur:
4.1 Yeterlik Genel Kurulu
4.2 Yürütme Kurulu
4.3 Denetleme Kurulu
4.4 Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Akreditasyon Komisyonu)
4.5 Sınav Komisyonu
4.1 Yeterlik Genel Kurulu: Yeterlik Genel Kurulu, yeterlik kurulu üyelerinden oluşur. Yeterlik
kurulu üyeliğine eğitim kurumlarında “halen eğitici” durumunda çalışan (Tıp Fakültelerinde
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Profesör, Doçent veya Yardımcı Doçent, Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde Şef, Şef
Yardımcısı veya Başasistan) Türk Hematoloji Derneği üyeleri başvurabilirler. Bunun için gerekli
belgeler ile Yeterlik Yürütme Kurulu’na (kuruluş döneminde ise doğrudan Türk Hematoloji
Derneği Yönetim Kuruluna) müracaat edilir. Yeterlik Yürütme Kurulu, bu belgeleri inceleyerek üyelik müracaatını değerlendirir ve gerekçeli kararını Türk Hematoloji Derneği Yönetim
Kurulu’na iletir. Üyenin Yeterlik Üyeler Kuruluna atanması, Yürütme Kurulu’nun görüşü esas
alınarak Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
4.1.1 Görevleri:
Yeterlik Genel Kurulu yılda en az bir kez, tercihan Ulusal Hematoloji Kongresi sırasında
toplanır.
Yeterlik Genel Kurulu’nun görevleri Yürütme Kurulu ile Denetleme Kurulu’nu seçmek, ibra
etmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır. Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma
raporu ve Denetleme Kurul raporlarını değerlendirir. Her üyenin Yeterlik Genel Kurulu’nda bir
oy hakkı vardır.
4.2 Yürütme Kurulu:
Yürütme Kurulu, Yeterlik Üyeler Kurulu tarafından seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.
Kuruluş aşamasında ise bu üyeler Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Bu kurulda yer alacak kişilerin eğitim kurumlarında “halen eğitici” durumunda en az 3 yıldır
çalışmış olmaları gerekir (Tıp Fakültelerinde Profesör veya Doçent, Sağlık Bakanlığı Eğitim
Hastanelerinde Şef veya Şef Yardımcısı). Yürütme Kurulu üyeleri 2 yıllık bir dönem için atanır
veya seçilirler. Yürütme Kurulu kendi arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Gerekli çalışmaları yürütebilmek için yılda en az 3 kez toplanır. Yürütme Kurulu, Yeterlik Genel Kurulu’na ve
Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
4.2.1 Görevleri:
a) Türk Hematoloji Yeterlik Kurulları ve Komisyonlarının çalışmalarını sağlamak ve izlemek,
b) Yeterliliğin işlevlerini düzenlemek,
c) Yeterlik sınavı tarihlerini, giriş koşullarını belirlemek ve ilan etmek,
d) Sınav listelerini onaylamak, sınav sonuçlarını ilan etmek,
e) Yeterlik belgelerini onaylamak,
f) Eğitim komisyonlarının raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak,
g) Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu’na ve Yeterlik Üyeler Kurulu’na çalışma raporu
sunmak.
4.3 Denetleme Kurulu:
Yeterlik Üyeler Kurulu tarafından eğitim kurumlarında “halen eğitici” kadrosunda en az 5
yıldır çalışan üyeleri arasından 2 yıllık bir dönem için seçilen (kuruluş sırasında Hematoloji
Derneği Yönetim Kurulu tarafından atanan) 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.
4.3.1 Görevleri:
Denetleme Kurulu yılda en az bir kez Yürütme Kurulu icraatını, kararlarını denetler . Bu
kurul dönem sonunda kesin rapor hazırlar. Hazırlanan rapor Yeterlik Genel Kurulu’na ve Türk
Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu’na sunulur.
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4.4 Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Akreditasyon Komisyonu):
Yeterlik Yürütme Kurulu’nun atayacağı Türk Hematoloji Derneği üyesi 7 hematologdan oluşur.
Komisyon üyelerinden en az birisi aynı zamanda Yürütme Kurulu üyesi olmalıdır. Bu üyelerin
“halen eğitici” kadrolarında profesör, doçent veya klinik şefi, şef yardımcısı olarak en az 3
yıldır çalışmış olmaları gerekir. Bu üyeler 2 yıl süreyle görev yaparlar. Komisyon üyeleri kendi
aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Yılda en az iki defa ya da Yürütme Kurulu’nun
çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırladıkları raporu Yürütme Kurulu’na sunarlar.
4.4.1 Görevleri:
a) Üyeler ve Yürütme Kurulu tarafından onaylanmış Ulusal Hematoloji Eğitim programının
tüm eğitim birimlerinde uygulanması, sürekli geliştirilmesi için; Eğitim veren birimlerin
gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ilkeleriyle yürütülen bir akreditasyon
mekanizması kurar.
b) Eğitim kurumları ve eğitim programlarını denetlemek ve hazırladıkları raporu Yürütme
Kurulu’na sunmak,
c) Eğitim müfredatını belirlemede Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak,
d) Eğitim kurumları standardını belirlemede Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak,
e) Eğiticilerin eğitimi konusunda Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunmak.
4.5 Sınav Komisyonu
Yeterlik Yürütme Kurulu’nun atayacağı Türk Hematoloji Derneği üyesi 7 kişiden oluşur. Sınav
Komisyonu’nda Yürütme Kurulu’ndan en az bir üye bulunmalıdır. Sınav Komisyonu üyeliği için
“halen eğitici” kadrolarında en az 3 yıldır görev yapmış olmak gerekir. Bu üyeler 2 yıllık dönem
için atanırlar. Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Yılda en az 2 kez
toplanarak değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kurulu’na sunarlar.
4.5.1 Görevleri:
a) Madde 5’de başvuru koşulları tanımlanan yeterlik sınavına girmek için başvuran adayların
başvurularını değerlendirmek ve yeterli olanların sınava alınmasını sağlamak,
b) Yeterlik sınavlarının hazırlanmasını sağlamak,
c) Yeterlik sınavının bilimsel denetimini yapmak,
d) Sınav sonuçlarını değerlendirerek Yürütme Kurulu’na bilgi vermek,
e) Eğitim içi sınavların hazırlanmasını ve yapılmasını sağlamak,
f) Eğitim içi sınavların değerlendirmesini yapmak ve Yürütme kurulu ve kurumlara bilgi
vermek,
g) Sınav hazırlıkları ile ilgili Alt Komisyonları belirlemek.
V. EĞİTİMİN BELGELENDİRİLMESİ
6. Madde 6.3’de tanımlanan yeterlik sınavına girilebilmesi için
a) Hematoloji uzmanı olduğunun veya Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen Hematoloji
uzmanlık eğitim süresinin 5/6’sını tamamlamış olduğunun belgelendirilmesi,
b) Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yer alan rotasyonların yapıldığının belgelendirilmesi,

97

c) Asistan karnesinin, eğitim programına uygun, ayrıntılı ve zamanında işlenmiş olduğunun,
uzmanlık eğitim süresi boyunca kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinin adayın
eğiticileri tarafından onaylanmış şekilde belgelendirilmesi şarttır.
Bu belgeler Sınav Komisyonu tarafından incelenir ve uygun bulunanlara sınava girme hakkı
verilir.
VI. YETERLİK SINAVLARI
6.1 Genel Bilgiler:
Yapılacak sınavların belirlenmesi ve sınava girebilirliğin kriterlerinin tanımlanmasından sonra
sınavın giriş şartları, basamakları ve sınav takvimi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve
Yürütme Kurulu’nun onayı ile ilan edilir.
6.2 Eğitim İçi Sınavları:
Uzmanlık eğitimi sırasında gereğinde ülke çapında yazılı sınav olarak yapılır. Eğitim içi
sınavlarına tüm eğitim kurumlarındaki tıpta uzmanlık öğrencileri katılabilir. Sınav sonuçları
değerlendirilerek eğitim kurumlarına karşılaştırmalı olarak bildirilir.
6.3 Yeterlik Sınavı:
Yeterlik sınavına girebilmek için madde 5’de tanımlanmış olan belgeleri tamamlamış olmak
gerekir. Yeterlik sınavı, yılda en az bir kere bilgi hatırlama, sentez etme ve karar vermeye yönelik
olarak çoktan seçmeli test veya nesnel yapılandırılmış klinik sınav şeklinde yapılır. Sınavın kapsamı, şekli ve tarihi Sınav Komisyonu tarafından belirlenir. Hematoloji eğitim süresini tamamlayanların sınava beş yıl içinde girmeleri ve başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlara üç
sınav hakkı daha verilir. Bu ek sınavları alabilmek için TTB-STE Kurulu ya da EHA (Avrupa
Hematoloji Birliği) tarafından kredilendirilmiş Hematoloji alanındaki etkinliklerden son iki yıl
içinde en az 50 kredi almış olmak gerekir. Sınav sonuçları sınava katılan kişiye bildirilir.
6.4 Yeterliğin Belgelendirilmesi
Sınav sonucunda başarılı olanlara “ Hematoloji Yeterlik Belgesi” verilir. Hematoloji uzmanlık
eğitim süresini tamamlamadan veya tamamladığı halde Hematoloji uzmanı olmadan yeterlik
sınavına giren ve başarılı olanların yeterlik belgeleri, Hematoloji Uzmanlık belgesinin ibraz
edilmesinden sonra düzenlenir. Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. On yılın sonunda
yeniden belgelendirme sürecine dahil olmaya teşvik edilir.
6.5 Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon)
Hematoloji yeterlik sınavını başaranların 10 yılın sonunda yeniden belgelendirme sürecinde; ya yeniden sınava girmesi veya TTB-STE Kurulu veya EHA tarafından kredilendirilmiş
Hematoloji alanındaki etkinliklerden son 10 yılda en az 200 STE kredisi almaya teşvik edilmesi
sağlanır. Yeniden belgelendirme sürecinde sınav yapılmasına karar verilirse, başarılı olanlar
yeniden belgelendirilirken, başarılı olamayanlara üç sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda
başarılı olamayanların Yeterlik Belgeleri iptal edilir.
VII. YÜRÜRLÜK
Bu yönerge Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe
girer.
VIII. YÜRÜTME
Bu yönergeyi Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu yürütür.
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IX. ÖZEL DURUMLAR
9.1 Halen eğitim kurumlarında çalışmakta olan Profesör, Doçent, Klinik Şefi, Klinik Şef
Yardımcıları ile Şef ve Şef Yardımcılığı için yapılan Sınavlarda başarılı olan Uzmanlar, yada bu
yönergenin kabul edildiği yıl sonuna kadar bu unvanları kazananlar bu yönergenin kabulünden
sonraki bir yıl içinde ilgili kurullara gerekli belgelerle başvurdukları takdirde sınav yapılmaksızın
Hematoloji Yeterlik Belgesi alırlar.
9.2 Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Hematoloji Uzmanlık Belgesi sahibi olanlar,
uzmanlık belgelerini ibra ederek Yeterlik sınavına girebilirler.
9.3 Yabancı bir ülkede Hematoloji uzmanlık eğitimini tamamlayan kişiler, Yeterlik Sınavına
giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde, Yeterlik Sınavına girebilirler. Bu
kişiler için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynı
olmalıdır. UEMS yeterlik belgesi, Türkiye’nin UEMS’ye asil üye olarak kabulü ve Hematoloji
alanında sınava kabul edilmesi durumunda, Türk Hematoloji Yeterliğine denk sayılacaktır.
9.4 Meslekten men cezası alanlar Yeterlik Sınavlarına kabul edilmezler, daha önceden almışlarsa Yeterlik Belgeleri iptal edilir.

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ İŞLETME ESASLARI
Kuruluş
Madde 1
Türk Hematoloji Derneği bünyesinde Turan Güneş Bulvarı Sancak Mah. 613. Sok No:8
Çankaya/ ANKARA’da faaliyet göstermek üzere bir iktisadi işletme kurulmuştur.
Ünvanı
Madde 2
Kuruluşun ünvanı Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesidir.
Amaç ve Konu
Madde 3
Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi, Dernek Tüzüğünün 2. maddesine “Derneğin
Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Sürdürülecek Çalışmalar” başlığı altında sayılan ve
aşağıda belirtilen konularda gelir elde etmek amacına yönelik faaliyette bulunacaktır.
-

Hematoloji araştırmalarıyla ilgili müesseseler ile işbirliği yapmak,

-

Hematoloji ve diğer tıp alanlarında çalışanlar için gerekli araç, gereç, sarf malzemelerini
üretmek, satın almak ve satmak,

-

Hematoloji alanında mezuniyet öncesi, uzmanlık ve mezuniyet sonrası kurs, seminer
düzenlemek, personel yetiştirmek

-

Araştırma merkezi ya da laboratuvarı, klinik, poliklinik, enstitü, eczane vb. kuruluşlar
kurmak, işletmek,

-

Balo, eğlence, temsil, gezi, kermes, sergi vb. sosyal faaliyet organizasyonları yapmak,

-

Yukarıda sayılan amaçlara uygun gayrimenkul edinmek ve lüzumlu halde bunları kiraya
vermek, satmak ve mesleki alet edevat, ilaç, malzeme vs. temin etmek, satın almak;
bunları satmak, devir, takas ve hibe etmek
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-

Tıp ve Hematoloji alanında yurtiçi, yurtdışı, ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılar
(kongre, sempozyum, seminer, kurs, vb.) düzenlemek, bu konuda görgü- bilgi artırılması
ve eğitim için yurtdışındaki merkezlere eleman göndermek, bilimsel toplantılara iştirak
etmek için yurtdışına giden ve yurtdışından gelen bilim adamlarının her türlü seyahat
masraflarını karşılamak veya bu masrafların karşılanmasına destek olmak,

-

Çalışma alanını kapsamında bulunan uluslararası kuruluşlarla yetkili makamların izni ile
müşterek çalışmalar yapmak ve bu uluslararası kuruluşlara üye olmak,

-

İktisadi işletmenin amacı ile ilgili her türlü çalışmayı yapmak,

-

İktisadi işletmenin amacına ulaşması için gerekli, yararlı ve zorunlu tüm faaliyetlerde
bulunmak,

-

İktisadi işletmenin amacına ulaşması için sayısı, değeri ve türü sınırlanmamış olarak
taşınır ve taşınmaz mallarla ya da ikisinden birlikte oluşan mal varlığına, gerçekleşmiş ya
da gerçekleşecek haklara, ekonomik değerlere satın alma, bağış, ölüme bağlı tasarruflar
veya diğer iktisap biçimleri ile sahip olmak, bunları kiralamak, kullanmak, başkalarına
kullandırmak, gelirlerini tahsil etmek.

-

İktisadi işletmenin menkul ve gayrimenkullerini satmak, devir etmek, istediği biçimde
elden çıkarmak, kiralamak,

-

İktisadi işletmeyle ilgili her türlü ödemeleri kabul etmek ve harcamaları yapmak,

-

İktisadi işletmenin malvarlığı içindeki hak, taşınır ya da taşınmaz bir malını yatırıma konu
etmek, gelirlerinin bir bölümünü ya da tamamını bu yolda kullanmak,

-

İktisadi işletmenin sahibi bulunduğu taşınır veya taşınmaz mallarla hakları ve paraları
amacının gerçekleşmesi yolunda dilediği biçim ve yöntemle yönetmek,

-

Gerekli yasal izinler dahilinde iktisadi işletmenin amacına uygun çalışmalarda bulunan
yurt içindeki ve yurtdışındaki iktisadi işletmeler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak,
yurtdışında iktisadi işletme kurmak, ticari ve bilimsel değere sahip ürünleri yurtdışına
satmak, yurtdışından satın almak veya yararlanma haklarını edinmek,

-

İktisadi işletmenin amacını gerçekleştirmek için gerekli akçalı gücü kazanma yolunda
uygun bulduğu girişimleri izlemek, malvarlığının bir bölümü ya da tümüyle ortaklıklara
katılmak, katılma payına düşen gelirleri harcamak,

-

Taşınmaz mallar üzerinde yararlanma, oturma gibi mülkiyet dışındaki ayni haklar kabul
etmek ve bunları kullanmak,

-

İktisadi işletme amacına ulaşmak üzere gerektiğinde ödünç almak, edindiği malları
kazandığı haklar ve yaptırdığı işler için borçlanmak, taşınır ve taşınmaz malları rehin
göstermek, teminat olarak vermek,

-

İktisadi işletmenin amacına yönelik konularda gerekli elemanları ücret karşılığında
çalıştırmak,

-

Bilimsel mecmualara ve yayınlara abone olmak, kitap, dergi, gazete, bülten, broşür vb.
yayınlar yapmak,

-

Her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak ve gereksinim duymadıklarını satmak,
kiralamak ya da kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek ve diğer ayni hakları kurmak ve
kaldırmak.
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Adres
Madde 4
İktisadi işletmenin adresi: Turan Güneş Bulvarı Sancak Mah. 613. Sok No:8 Çankaya/
Ankara’dır.
Sermaye
Madde 5
Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesinin sermayesi 75.000 TL (Yetmişbeşbin)dir.
İşletmenin İdaresi Temsil ve İlzamı
Madde 6
İktisadi işletmenin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili Türk Hematoloji Derneği yönetim
kuruluna aittir. Yönetim kurulu iktisadi işletmenin amacına dahil olan ve işletmenin idamesi için
gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri işletme adına yapmaya ve işletme ünvanını doğrudan
kullanmaya veya belirlediği kişiler aracılığı ile bu yetkileri kullandırmaya yetkilidir.
İktisadi işletmenin işleri ve muameleleri, Türk Hematoloji Derneği yönetim kurulunca seçilecek en az biri Türk Hematoloji Derneği yönetim kurulu üyesi, dernek üyelerinden veya dışarıdan
seçilecek 3 kişilik iktisadi işletme yönetim kurulu tarafından yürütülür. Bu şekilde oluşturulan
iktisadi işletme yönetim kurulunun görevi, Türk Hematoloji Derneği olağan Genel Kurulunu
izleyen ikinci yönetim kurulu toplantısında iktisadi işletme yönetim kurulunun seçimi ve seçilen
bu kurulun göreve başlamasıyla sona erer.
İktisadi işletmeyi temsil ve ilzama yetkili iktisadi işletme yönetim kurulu dernek yönetim
kurulu tarafından tescil ve ilan olunur. İşletmenin idari işlerinin yürütülmesi, sevk ve idaresi,
bankalarda hesap açılıp kapatılması, her türlü banka kartı alınması ve kullanılması, para
çekilmesi, çek tanzimi, hesaba virman gibi her türlü bankacılık işlemleri ile aynı mahiyetteki
tüm bankacılık işlemlerinin elektronik ortamda yapmaya, iktisadi işletmenin dışa ve içe karşı
yazılacak yazılarda bankalar, mahkemeler ve resmi kuruluşlar nezdinde tam yetki ile temsil
ve ilzama bilcümle hizmet ve işlemlerini ikmaline iktisadi işletme yönetim kurulu üyelerinden
herhangi ikisi yetkilidir.
Teftiş ve Murakabe
Madde 7
Dernek yönetim kurulunun uygun göreceği usul ve esaslar çerçevesinde yönetim kurulu
içinden veya gerek duyulması halinde dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birkaç denetçi
seçer.
Fesih ve Tasfiye
Madde 8
İktisadi işletmenin fesih ve tasfiyesine dernek genel kurulunca karar verilir.
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BÖLÜM IV: EKLER
EK 1
EK 2

BASIN AÇIKLAMALARI (2007-2009 DÖNEMİ)
ARAŞTIRMA PROJELERİ (2007-2009 DÖNEMİ)

TOPLANTI RAPORLARI
EK 3 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) ÇALIŞTAYI RAPORU
EK 4 SGK DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI RAPORU
EK 5 BALKAN HEMATOLOJİ GÜNLERİ RAPORLARI
EK 6 YETERLİLİK KURULU RAPORU
EK 7 TTB-UDEK ETİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI RAPORU
EK 8 “BİRİNCİ BASAMAKTA YAŞLI SAĞLIĞI TANI TEDAVİ REHBERİ ÇALIŞTAY”
RAPORU
EK 9 TİHUD YAN DAL UZMANLIK DERNEKLERİ TOPLANTISI RAPORU ÇALIŞMA
RAPORLARI
EK 10 TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY 2007-2009 YILLARI ÇALIŞMA RAPORU
EK 11 WEB SAYFASI KOODİNATÖRLÜĞÜ 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU RESMİ
YAZIŞMALAR
EK 12 YDUS’UN NASIL YAPILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA İLGİLİ UZMANLIK
DERNEKLERİNİN ÖNERİSİ
EK 13 TC SAĞLIK BAKANI, TC SAĞLIK BAKANI MÜSTEŞARI, TEV, KIZILAY, PERSONEL
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TBMM BAŞKANI, SAĞLIK KOMİSYON BAŞKANI VE DOKTOR
MİLLETVEKİLLERİNE GÖNDERİLEN MEKTUP
EK 14 HEMATOLOJİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANINA
VE TTB BAŞKANI’NA GÖNDERİLEN MEKTUP
EK 15 YDUS SONRASI HEMATOLOJİ ALANINI SEÇMELERİ İÇİN ADAYLARA GÖNDERİLEN
DAVET YAZISI
EK 16 YDUS SONRASI HEMATOLOJİ ALANINI SEÇENLERE GÖNDERİLEN MEKTUP
EK 17 THO İLE İLGİLİ OLARAK ÜNİVERSİTELERİN BİLİM DALI BAŞKANLIKLARINA
GÖNDERİLEN BİLGİLENDİRME YAZISI
DUYURULAR
EK 18 ÜYE YAPISI KESİTSEL DEĞERLENDİRMESİ’ KONULU FORUM DUYURUSU
EK 19 THD’NİN ÜYELERİNE 10.06.2009 TARİHİNDE YAPTIĞI GENEL AÇIKLAMA

EK 1 BASIN AÇIKLAMALARI
8 MART 2008 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ HAYAT KURTARIYOR
5. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi 6-9 Mart 2008
tarihleri arasında Antalya’ da yapıldı. Kongrede 340 katılımcı; 47 bildiri, 18 oturum, 2 uydu
sempozyumunda kemik iliği ve kök hücre nakillerinde yeni bilgiler edinme olanağı buldu.
Kongrede 14’ü yabancı olmak üzere alanında uzman 41 konuşmacı yer aldı.
Gelişen teknoloji ile birlikte kan kanseri hastalığının tedavisinde önemli adımlar atılıyor. Bu
adımların en önemlilerinden biri de kemik iliği nakli. Kemik iliği nakli ve kök hücre tedavilerinin
geliştirilmesinde önemli bir rolü olan 5. ulusal kongreye tanınmış, alanında uzman birçok yerli
ve yabancı doktor katıldı. Kök hücre tedavileri ve kemik iliği nakli konularında dört gün boyunca
yeni çalışmalar ve tedavi evreleri hakkında paylaşım ortamı yaratıldı.
Türk Hematoloji Derneği (THD) tarafından düzenlenen kongrenin başkanlığını Prof. Dr. Muhit
Özcan yaptı. Türkiye’ de hematoloji konusunda uzman sayısının az olduğunu söyleyen Özcan,
bu tür organizasyonlarla yurt dışından davet ettikleri uzmanların tecrübelerinden de yararlanma
olanağı sağladıklarının belirtti. Ulusal düzeyde 5. toplantıya imza attıklarını dile getiren Özcan
kongre hakkında şunları söyledi; “Türk Hematoloji Derneği ülkemizde hematolojinin gelişimini
en önde tutan yaklaşımıyla, bakış açısı ve yükümlülükleri tanımlanmış kongre geleneğini yerleştirdi. Bilimsel program açısından oldukça verimli olduğunu düşündüğümüz bir kongre oldu.
Öyle ki yurt dışından tanınmış birçok uzmanımız bizimle birlikte oldu. Kök hücre tedavileri ve
kemik iliği nakilleri hakkında her konuyu masaya yatırdık. Bunların yanı sıra ülkemiz için çok
önemli olan kök hücre bankacılığını da detaylarıyla tartıştık.” Özcan, “Bunların yanı sıra THD,
bu kongre kapsamında 1. KİT hemşireliği kursunu da düzenledi. Bu kursa 45 hemşire katıldı
ve THD 25 merkezden birer hemşireye kayıt konaklama bursu sağladı. THD olarak kongrede
ilk defa en iyi 3 poster ödülü de vereceğiz. Yetişmiş insan eksiğimiz hat safhada son yapılan
YDUS’ de 70 kadroya 38 kişi başladı. Bu ileride ciddi anlamda hem hematoloji hem de transplantta uzman açığı anlamına gelmekte. Bu nedenle hematoloji özendirme desteği ve yine hematoloji okulu projelerimiz THD’ nin bu konuya verdiği önemi göstermektedir” diye konuştu.
Kemik iliği ve kök hücre nakillerinin ölümcül olabilen kan ve bağışıklık sitemi hastalıkların
tedavisinde başarıyla uygulanan bir yöntem olduğunu sözlerine ekleyen Özcan, bugün sıklıkla
lösemi, aplastik anemi, Hodgkin hastalığı gibi çeşitli lenfomalar, bağışıklık sistemi hastalıkları
ile meme ve over kanseri gibi bazı somut tümörlerin tedavisinde kullanıldığını söyledi. Bu
tedaviler sayesinde lösemiyi yenmede önemli adımlar attıldığını da dile getiren Özcan, yeterli
uzman sayısına ulaşılması ve hücre bankalarının çoğalması ile çok daha ileri seviyede başarı
elde edebileceklerinin altını çizdi.

10.10.2008 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
Derneğimiz 41. Yılında yıllık kongresini düzenlemektedir. Bu yılın başında kök hücre nakilleri
ve hücresel tedaviler kursu yapılmış olup şimdi’de geleneksel yıllık kongremize gerçekleştiriyoruz. EHA ve EBMT gibi uluslar arası kan bilim ve transplant kuruluşları ile işbirliğimiz artıyor.
Türk kan bilimini en üst bilimsel düzeye taşımak temel ortak hedefimiz.
700’ü aşkın katılım ile her zamanki gibi yoğun bir bilimsel programı olan kongre hakkında
kongre ve THD Genel Sekreteri Doç. Dr. Mutlu Arat ise şu bilgileri verdi: “Rakamlarla anlatmak
gerekirse 4 gün süren kongre boyunca 18 ulusal ve 5 uluslar arası oturumda 109 davetli
konuşmacı ve oturum başkanımızı dinleme şansı bulduk. Salonlarımıza kaybettiğimiz kurucu
üyelerimizin adlarını verdik. Yurtdışında çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanları yine davetli103

lerimiz arasında yer aldı. Endüstri bu sene 7 uydu sempozyum ile kongre bilimsel programına
katkıda bulundu. Birisi en çok puanı alan 6 bildiriyi ve “herkes için” olmak üzere toplam 8 sözlü
bildiri oturumunda 48 sözlü sunum dinleme olanağı bulduk”. THD ve endüstri ödülleri kan bilim
alanında çalışmalar yapan bilim insanlarına dağıtılacak.
“Kan Bilim” nedir, hangi hastalıklar ile uğraşıyoruz
Kan bilimde kansızlık, kazanılmış ve edinilmiş alyuvar (eritrosit) hastalıkları, kalıtsal hemoglobinopatiler, kanamaya ve damar tıkanıklığa eğilim gibi iyi huylu bozukluklar ile uğraşırken,
diğer yandan akut ve kronik lösemiler (kan kanserleri), lenfoma, miyeloma vb. kötücül (habis)
hastalıklar da ilgi alanımızda.
KML ve hedeflenmiş tedavi, TKİ mucizesi
Tirozin kinaz inhibisyonu bu hastalığın tedavisinde bir altın sayfa açmış ve kök hücre nakli
dışında net bir sağaltımı yokken, bu hastalarda oral bir ilaç ile uzun süreli nakil dışı sağkalım
elde edilmiştir.
KMPH’da gelişmeler ve EPO nun klinik kullanımı
Kemik iliği fabrikamızın kontrolsüz çalıştığı durumlarda gereksiniminin üstünde alyuvar,
akyuvar ve trombosit üretilmektedir. Bu hastalıklar ortak olarak kronik miyeloprolifertif hastalıklar (KMPH) olarak adlandırılmaktadır. Yakın zamanlardaki hücresel düzeydeki gelişmeler hem
bu hastalıları daha iyi tanımamıza yol açmış hem de yeni tedavi yaklaşımlarını da gündeme
taşımıştır.
Malin lenfomalar ve lösemiler
Malin lenfomalar ve lösemiler konusundaki ilgili merkezlerin güçlü bir kök hücre nakli desteğine gereksinimleri vardır. Özellikle yüksek riskli, tedaviye dirençli ve tekrarlayan olgularda
hastalara kendi kemik iliklerinden destek alarak (otolog) yüksek doz kemoterapi ya da türdeş
farklı bireylerden (allogeneik) nakil uygulanması çağdaş tedavi yaklaşımıdır.
KHN ve güncel sorunlar
Türkiye’de yeterli sayıda kemik iliği nakli yapılamadığını belirterek, ‘’Yılda yaklaşık 4 bin
olması gereken kemik iliği nakli yaklaşık 1000 kişiye yapılabiliyor (2007’de 28 merkezde toplam 955 yapıldı). Demek ki yılda en az 3 binden fazla hasta bu tedavi seçeneğine ulaşamıyor’’
dedi. Nakillerin, yurt dışında 50, Türkiye’de ise 25 yılı aşkındır başarıyla yapılmaktadır. Nakil
merkezlerindeki hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin performansın çok üstünde hizmet
verdiğini dile getiren Özcan, özverili çalışmalara rağmen Türkiye’de yeterli sayıda kemik iliği
nakli yapılamadığını kaydetti.
Nakil merkezlerine kayıtlı olan ve kemik iliği nakli için sıra bekleyen kişilere her gün yenileri
eklenmektedir. Ankara Üniversitesi’ndeki nakil merkezinde en az 50 hastanın işlem sırasında
olduğunu bildirdi. Türkiye genelindeki diğer merkezler için de benzerdir ve nakil yapılamayan
hastaların alternatif tıbbi tedavilerle ömürlerinin uzatılmaya çalışılmaktadır.
Tahmini nakil maliyeti Türkiye’de 50-80.000$, ABD’de 400-650.000$, Avrupa’da ise 150250.000€’dur.
Ülkemizde farklı bireylerden yapılan türdeş (allogeneik) kemik iliği nakillerinde vericilerin
çoğunluğu akrabadırlar. Fakat akrabalar arasında bulunamadığı zaman (yurtdışında %70,
ülkemizde %50 olası) bunların çoğunun yurt dışındaki gönüllü verici bankalarından ulaşılmaya
çalışılmaktadır. Türkiye’de ‘’Ulusal Gönüllü Kemik İliği Vericisi Bankası’’ kurulması yönünde
olumlu adımlar atılmaktadır.
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Türkiye’deki kemik iliği verici sayısının 10 binden fazla değildir, bu sistemin hayata geçmesi
durumunda 500 binlere çıkabilir.
THD’nin bu konudaki önerileri dikkate alındı. Bundan çok mutluyuz. Bir Türk hastaya,
Japonya’dan, Avustralya’dan ilik bulma ihtimaline karşılık Türkiye’den bulmak daha kolay
olacak. Dünyadaki kayıtlı verici sayısı 12 milyona ulaştı. Türkiye’de bu sayı 5-10 bin seviyelerinde. Ulusal Kemik İliği Bankası kurulması durumunda verici sayısı 300 ile 500 bin arasında
bir rakama ulaşacak.’’
Sistemin hayata geçmesinin tamamen Sağlık Bakanlığı’nın atacağı adımlara bağlıdır.
Kan bilim güncel sorunlar, THD ve açılımlar, destek programları.
Türkiye’de şu an için hematolog sayısının en az 750 olması gerektiğini dile getiren Özcan,
‘’Ülkemizde 500 hematologun bir an önce yetişmesi gerekiyor aksi takdirde 5 yıl sonra kan
kanseri tedavisini yapacak eleman olmadığı için hastalarımızı kaybedeceğiz’’ dedi. Bu nedenle
konunun tarafları olan sağlık bakanı, YÖK başkanı ile resmi yüz yüze görüşmeler yapılmış ve
sorunlar aktarılmıştır.
Türk Hematoloji Okulu projesi ile bu yıl içinde 3 kurs düzenlendi. Takip eden 2 yıl içinde bu
sayı 12’ye tamamlanarak 40’ı aşkın bursiyerimizi bu mezuniyet sonrası eğitim programı ile
destekleyeceğiz.
Kan bilim cazibe merkezi olma özelliğini yitirmiştir. Bir yan dal olması nedeni ile 5 senelik
temel eğitim (iç hastalıkları ya da çocuk hastalıkları) sorası 3 yıl daha yan dal eğitimi alınmaktadır. Yürürlükteki mecburi hizmet, askerlik, akademik kadroların açılmaması vb. sorunlar
adayların gözünü korkutmaktadır. Gelirlerdeki tatminsizlik ve hizmet verilen hasta ve uğraşılan
hastalıkların emek yoğun ve ölümcül olabilmesi da bu durumu pekiştirmektedir.
THD yeni karşılıksız burs, HAUD vb. programları ile bu açmazı aşmaya çalışmaktadır.

27 OCAK 2009 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI
HEMATOLOJİ UZMANI YETİŞMİYOR! LÖSEMİ TEDAVİSİ VE KEMİK İLİĞİ NAKİLLERİNDE
SIKINTI UZAK DEĞİL!
Türk Hematoloji Derneği 1967 yılında kurulmuş ve ülkemiz hematoloji uzmanlarını temsil
eden tek uzmanlık derneğidir. Kurulduğu yıldan beri Türk Hematolojisi’ni ulusal ve uluslar arası
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 düzeltilebileceğidir.
Yaklaşık 75 milyon olan ülke nüfusumuza karşın erişkin hematolog sayısı 200’ün altındadır. İngiltere’de bu sayı 800’ün üstünde, Almanya’da 1000 civarında, ABD’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 yetersizdir ve bu sayının hızla arttırılması gereklidir.
Ülkemizde hematoloji eğitimi altı yıllık tıp fakültesi dönemi ve beş yıllık iç hastalıkları ihtisasının ardından üç 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.
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En sık görülen habis kan hastalığı lenf bezi kanserleridir (lenfoma). Amerika Birleşik
Devletleri’nde 2008’de 75.000’e yakın yeni lenfoma olgusunun saptanacağı bildirilmiştir.
ABD’de (306 Milyon kişi) 230.000’i aşkın kişinin lösemi tanısı ile takip edildiğini ve 2008’de
45.000’e yakın yeni lösemi olgusuna tanı konduğu bildirilmiştir. Ülkemiz (71,5 Milyon kişi) için
kaba bir uyarlama yaptığımızda tüm rakamların 1/4’ü olarak tahmini rakamlar çıkarabiliriz. Bu
şekilde ülkemizde 50.000’i aşkın lösemi olgusunun takip edildiği, yılda 15.000’i aşkın yeni lenfoma ve 10.000’i aşkın yeni lösemi olgusunun saptandığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Lösemi
ve lenfomada son 10 yılda yaşam beklentisinin belirgin olarak artmış olması, takip altındaki
hasta sayısının sevindirici olarak katlanmasına yol açmaktadır.
Yan Dal Uzmanlık Sınavlarının yapılamıyor olması dolayısıyla tüm hematoloji birimlerinde
eğitim, araştırma ve hasta bakım hizmetleri ciddi aksamalarla karşı karşıya. THD, 2 Mart 2007
tarihinde bu büyük tehlikeye dikkat çeken bir yazı hazırladı. THD, 2 Mart 2007 tarihinde bu
büyük tehlikeye dikkat çeken bir yazıyı Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı ve
YÖK Başkanı’na iletti.
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.
3. Ülkemizde bir yılda yaklaşık 1000’i aşkın kök hücre (kemik iliği) nakli gerçekleştirilmektedir. Bu sayı olması gerekenin yaklaşık %20-25’i olup, evrensel boyutlarda gelişmiş ülke rakamlarının (her 10 Milyon kişi için >400) 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, ülkemizde ise 30 (Sağlık Bakanlığı onaylı) merkez 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 Programı’nda 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 almaktadır. 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
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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 sayıları 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.
Yan dal uzmanlık sınavı yapılırken dünyadaki uygulamaların göz önüne alınmasında yarar
bulunmaktadır. Yan dal uzmanlık sınavı, TUS benzeri tek aşamalı bir yerleştirme sınavı şeklinde
yapılmamalıdır. 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 iç 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 araştırmacıda 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 sınavının şu anda düştüğü açmazlardan olan
TUS dershaneleri gerçeğine bir yenisini eklemekten öteye geçemeyecektir. Hedef ülkemizde
kanbilimin ileri gitmesi ve hasta bakım hizmetinin aksamaması ise, bu hedefe iyi hekimlerle
gidilebileceği unutulmaksızın, düzenleme yapılmalıdır.
Sıkıntılı eğitim ve öğrenim sürecinin yansımaları.
1. Altı yıl tıp fakültesi eğitimi, beş yıl iç hastalıkları veya pediatri ihtisası (birinci ihtisas),üzerine
üç yıllık hematoloji üst (yan dal) ihtisası (ikinci ihtisas) ve her birinin ardından iki yıla varan;
toplamda altı yıla ulaşabilen zorunlu hizmet eklendiğinde 20 yıllık bir eğitim ve zorunlu hizmet
süresinden söz etmekteyiz. Bu noktadan bakıldığında en azından 2. ihtisas sonrası olan devlet
hizmeti uygulaması hematoloji uzmanları için acilen kaldırılmalıdır. Ülkemizin gerçeklerinden
uzak olmayan, ayakları yere basan, ülke geleceğini düşünen yaklaşım da bu olmalıdır.
2. İkinci ihtisasla birlikte dünyanın en zorlu ve çileli eğitimini alan bu çifte uzmanlık sahibi
hekim-bilim adamlarının maddi gelirleri, tek uzmanlık sahiplerine göre anlamlıca farklı olacak
şekilde, mutlaka arttırılmalıdır.
3. Hasta ölümcüllük oranı en yüksek hastalarla uğraşan bu grupta ruhsal alanda yaşanan
baskılar ve tükenmişlik durumları en sık şekilde gözlenmektedir. Bu noktadan bakıldığında; tüm
özlük haklarında günün koşullarına uygun düzenlemeler acilen yapılmalıdır.
Son 1,5 yılda gerçekleşen üç yan dal uzmanlık sınavı (YDUS) sonrası ortaya çıkan tabloya
göre başlayan hekim/açıklanan kadro oranlarına baktığımızda; Ekim 2007 erişkin (E) 18/43,
çocuk (Ç): 25/27, Mayıs 2008 E: 8/25 Ç: 12/13, ve Aralık 2008 E:8/48 Ç:7/19 olarak izlemekteyiz. İlginin giderek azaldığı çok açık ve nettir. Toplam açılan kadro 185, giren 78, doluluk
oranı %42,2’dir.
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Çalışmakta olduğu illere göre dağılım yapıldığında ise, THD kayıtlarında tüm adres verilerinin de güncel olamadığı da göz önüne alarak yorumlarda dikkatli olmalıyız. Ankara, İstanbul
ve İzmir üç büyükleri (%69), Adana, Kayseri, Antalya ve Bursa takip etmektedir. Derneğimiz
istatistiklerine göre 200’ü aşkın erişkin ve 70i’ aşkın çocuk hematologu yirmi dokuz ilimizde
çalışmaktadır. Üç büyük ilimizde görülen dağılım ülkemizin sağlıksız bölge ve il yoğun nüfus
dağılımının tipik yansımasıdır.
Ülkemizde kan bilimci sayısı ve dağılımının gerçekçi olmadığı ve çağdaşlarının oldukça
gerisinde olduğu çok belirgindir. Bu eksiklik kalıtsal ve edinsel - kansızlık, pıhtılaşmaya eğilim
ve kanamaya eğilim bozuklukları, lösemiler, hematopoietik kök hücre transplantasyonu gibi
yetişmiş hekime mecbur olan yaklaşımlarda ülkemizin istediği ivmeyi ve hedeflerini uzun süre
yakalayamayacağını ve tedavilerinde son 10 yılda büyük ilerleme kaydedilen bu hastalıklara
sahip olguların bekleme listelerinde kaybedilebileceğini düşündürmektedir.
THD bu eksikliklerin bilincinde olarak ülkemizde kan bilim eğitimi alan hekim sayısını ve kan
bilime kaybolan ilgiyi arttırmak, ülkemizdeki kan bilimci sayısındaki sayısal eksikliği altını çizmek ve mevcut tehlikeyi toplumumuz ile paylaşmak adına bu basın toplantısını düzenlemiştir.

21 MAYIS 2009 BASIN BİLGİLENDİRME NOTU
LÖSEMİ, LENFOMA VE MİYELOMDAN KORKMAYIN! HEMATOLOGLARIN NESLİNİN
TÜKENMESİNDEN KORKUN!
Lösemi nedir?
Lösemi; akyuvar (Lökosit=beyaz küre) dediğimiz kemik iliğinde yapılan beyaz kan hücrelerinin kanseridir. Löseminin akut ve kronik olmak üzere iki ana tipi vardır. Akut Lösemiler;
birden ortaya çıkan, hızla ilerleyen ve hastayı düşkün bırakan lösemiler olup, akut lenfoblastik
ve akut myeloblastik olmak üzere iki ana tipten oluşmaktadır. Kronik lösemiler ise, daha yavaş
seyirli olan, hastayı birden kötüleştirmeyen lösemilerdir. Kronik Miyelositer ve Kronik Lenfositer
Lösemi olmak üzere iki ana tipi içermektdir. Akut Lösemilerde kanda lökosit sayısı düşük, normal, yüksek olabilirken, kronik lösemilerde kanda lökosit sayısı artmıştır. Löseminin hangi tip
olduğu, hastanın muayenesinin yanısıra, kan ve kemik iliğindeki hücrelerin mikroskop altında
incelenmesi ve bazı özel boyalar ile boyanması, ileri labaratuar incelemelerinin yapılması ile
hematologlar tarafından konur. Her lösemi tipinin kendine özgü birçok alt tipi ve tedavi şekli
vardır.
Lenfoma nedir?
Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipidir. Lenf dokusunun habis tümörüne verilen
genel bir isimdir. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre
daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Malign lenfoid hücreler de normal lenfositler gibi lenf
düğümü, dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda çoğalır. Lenfoma Hodgkin hastalığı ve
Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır.
Multipl Miyelom nedir?
Çoğu kez sinsi bir şekilde başlayan, genellikle yavaş ilerleyen bir tür kan kanseridir.
Plazma hücrelerinin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan kemik iliği tümörüne “plazmasitom
(=miyelom; miyelo: ilik, om: ur), bu urların kemiklerde yaygın bir şekilde bulunması ile oluşan
hastalığa da “multipl miyelom” denir. Kanserleşen plazma hücreleri, normalde kan hücrelerimizin üretildiği yer olan kemik iliğinde çoğaldıklarından hastalık “kemik iliği kanseri” olarak
da adlandırılır.
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Neden 2nd ICLLM düzenleme gereği duyuldu?
Ülkemizde günümüze kadar hematoloji alanında uluslar arası derneklerin bir çok kongresi
düzenlenmiştir. THD olarak ülkemizde yerleşik, isim yapmış uluslar arası kongre takviminde
yer edinmiş, bir kongre markası yaratılması hedeflenmiştir. Bu kongreye konu olarak da kemik
iliğinden köken alan hücrelerin kötü huylu hastalıkları olan lösemi, lenfoma ve miyelom öncelikli olarak hedeflenmiştir.
Nasıl bugüne geldik, neyi başardık?
Birinci ICLLM 2007’de Fethiye’de 40’ı aşkın yabancı, 200 ü aşkın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıdan aldığımız olumlu geri bildirimler sonrasında uluslar arası bilim arenasının
önemli isimleri ile uluslar arası bilimsel düzenleme kurulu oluşturulmuş ve kendileri konularına
ait programı düzenlemişlerdir. THD bu toplantıyı 2 yıl boyunca önemli ulusal ve uluslar arası
hematoloji kongrelerinde tanıtmıştır. Blood ve Haematologica gibi hematoloji alanındaki çok
önemli dergilerde kongrenin reklamı tam sayfa olarak yayınlanmıştır. Endüstri ile bu konuda
işbirliği yapılmış destek alınmıştır. Sonuçta 42 farklı ülkeden 200’ü yabancı olmak üzere 440
katılımcı ve 54 davetli konuşmacı ile kongremizi istene hedefimize ulaşma yolunda önemli
adımlar atıldı. 3. ICLLM için hazırlıklarımıza şimdiden başladık.
Neden lösemi, lenfoma ve miyelom?
Hematologlar iyi huylu (benin) ve kötü huylu (malin) hastalıkları tedavi etme konusunda
sınırları kesin olmamakla birlikte bir görev ayrımına doğru gitmişlerdir. Adı geçen üç hastalıkta
son 10 yılda yaşanan gelişmeler, yeni geliştirilen ve geliştirilmekte olan ajanların kullanımını
arttırmıştır. Tedavi başarıları artmış ve tedavi planlaması için, hekimlerin güncel bilgi yüküne
sahip olmaları gereği ortaya çıkmıştır. Lenfoma ağırlıklı olmak üzere her yıl on binlerin üstünde
yeni olgu ortaya çıktığı gerçeği de unutulmamalıdır.
THD Lenfomaya nasıl yaklaşıyor?
Lenfoma konsültasyon zinciri ulusal projesi ile tanı konusunda yaşanan sorunların aşılması
hedeflenmiştir. “Dikkat Lenfoma!” kampanyası ile THD bu hastalıkta toplum bilinç düzeyini
arttırmayı hedeflemiş ve bunda belli ölçülerde başarılı olmuştur. Aynı projenin uzanımında olarak sosyal sorumluluklarının bilincinde olarak yurdumuzun farklı coğrafi bölgelerinde lenfoma
sınıfları açılmıştır. Avrupa Hematoloji Birliği (EHA) ile birlikte ortak eğitim programlarını 2009
ve 2010’da tip II ve III tutarlı olarak devam ettirmektedir. Lenfoma kötü huylu hematolojinin
temel ilgi alanlarından biri olup uzmanlık öncesi ve sonrası hekimlerin sürekli eğitimi, hastaların
bilinçlendirilmesi ve toplumun bu hastalık konusunda bilgilendirilmesi açısından THD olarak
sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Sloganımız “Lenfomadan korkmayın!”
Hastalıklara tanı konulmasında ne gelişmeler var?
20 yy da sadece histopatolojik değerlendirme ile yetinilirken, günümüzde ileri moleküler
yöntemler kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında geliştirilmiş ve dünya sağlık teşkilatı tarafından
güncelleştirilmiş sınıflama tabloları kullanılarak tanı konmaktadır. Ayrıntılı tanılara farklı tedavi
seçenekleri uygulanarak tedaviler özgün hale getirilmektedir. Doğru tanı hayati önem taşımaktadır. Artık tümörün genomik haritası çıkarılarak (sahip olduğu genetik yapının bir izdüşümünün
alınması) biyolojik davranışı ortaya çıkartılmaya çalışılmaktadır.
Tedavide ne gelişmeler var? Önemli kavramlar nelerdir?
Artık özelleşmiş ve bireyselleşmiş tedavi kavramları ön plandadır. Hastalıkların çoğunlukla
ileri yaşlarda ortaya çıkması, hastalarda eşlik eden diğer tıbbi sorunların da değerlendirilmesini
gerektirmektedir. Hastanın hayat beklentisi de tedavi planı yapılırken mutlaka göz önüne alınmalıdır. Yaşam kalitesi artık hasta ve hekimlerin çok önemsediği bir kavramdır. Tedavi amaçlı
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kullanılan ajanların hastalarda farklı şekilde etki göstermesi farmakogenetik veriler ile öngörülebilmektedir. Tedavi sonrası cevap değerlendirilirken gelişmiş radyolojik ve radyonükleer incelemeler kullanılmaktadır. Fakat daha da önemlisi kemik iliği lenfomaların bazı tiplerinde, lösemi
ve miyelomda temel tutulum bölgesi olduğu için 10.000/100.000’de bir tümör hücresi varlığı
değerlendirilerek minimal artık hastalık değerlendirmesi yapılmaktadır. Hedef minimal artık
hastalığın sıfırlanması, ölçülecek düzeyin altında kalmasıdır. İdame tedaviler artık daha sıklıkta
kullanılmakta ve hastalık tekrarı önlenmeye çalışılmaktadır. Hedeflenmiş tedaviler ile sadece
tümör hücrelerine saldırılmakta, diğer sağlıklı hücrelerin en az şekilde tedaviden etkilenmesine
azami özen gösterilmektedir.
Yüksek doz kemoterapi ne demek?
Miyelom ve lenfomada tedavi dozu arttıkça tedavi cevabı da artmaktadır. Tedavi dozunun
arttırılması hastada kemik iliği ve kemik iliği dışı hasarın artmasına yol açmaktadır. Kemik
iliği hasarının önlenmesi için hastalık kontrol altına alındıktan sonra hastaların hematopoietik
hücreleri büyüme faktörü ± kemoterapi kullanılarak hücre ayrım cihazları ile toplanmakta,
dondurulmakta ve saklanmaktadır. Takiben hastalara yüksek doz kemoterapi uygulanmaktadır.
Tedavi bitiminde dondurulmuş hücreler çözülerek hastaların kendisine verilmektedir. Verilen
bu hücreler kemik iliğini tekrar yapılandırmaktadır. Bu yaklaşım otolog kök hücre desteğinde
yüksek doz kemoterapi olarak tanımlanmaktadır.
Neden kanser verilerinin toplanması önemli?
Kongrede değişik ulusal hastalık çalışma gruplarının ortak ileriye dönük klinik çalışmalarını
dinleme olanağı bulacağız. THD olarak hedefimiz bu tür çalışma gruplarının ülkemizde de
oluşturulması ve klinik çalışmaların yürütülebilmesi için endüstri, sosyal güvence kurumu ve
klinik araştırmacı işbirliğinin kurulmasıdır.
THD 5 hastalık veri tabanını bu yıl içinde ortak bir projeye dönüştürerek web tabanlı ileriye
yönelik bir klinik araştırma haline getirdi. Verilerin girilmesini özendirmek amacıyla THD Yönetim
Kurulu veri girişlerinin ödüllendirilmesi kararı aldı. İlave olarak tanı anında tümör dokusuna ait
verilerin ayrıntılı olarak ileride değerlendirilebilmesi için biyobanka oluşturulması da çok önemli.
Uzun süreli kanser sağ kalımı neden önemli?
Tedavi edip sağ altımını sağladığımız olgular on yıllar sonra farklı geç yan etkiler ile karşı
karşıya gelebilmekteler. İkincil kötü huylu tümör gelişimi dışında kalp damar ve solunum sistemi yan etkileri büyük önem taşımaktadır. İyileştirdiğimiz hastalarımızı geç dönemde de takip
ederek geç kanser sağkalımlarını değerlendirmeliyiz.

EK 2 ARAŞTIRMA PROJELERİ (2007-2009 Dönemi)
2007
10 Proje Başvuru Alındı, 10’u da Kabul Edildi.
Dr. Nilay Şentürk
Pamukkale UTF Hematoloji BD
“Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma Immunofenotipleri İle Apoptotik Indeks, Proliferatif
Indeks,O6-Metilguanin Dna Metiltransferaz Metilasyon Profili Arasındaki İlilşki”
Dr. Ferit Avcu
GATA Hematoloji BD
“Behçet Hastalarında Proteazom Inhibitorü Bortezomibin T-Lenfositlere Etkilerinin in vitro
Olarak Incelenmesi”
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Dr. Cengiz Yakıcıer
Bilkent U. Moleküler Biyoloji Bol, Akdeniz UTF Hematoloji BD ortak projesi
“Lösemi Tanı ve Takibinde Kullanılan Füzyon Gen Ürünlerinin Çatallı DNA Teknolojisi
Kullanılarak Kantitatif Olarak Belirlenmesi”
Dr. Alev Akyol Erikçi
GATA Haydarpaşa Hematoloji BD
“Idiopatik Trombositopenik Purpuralı Hastalarda Regulatuvar T Lenfositler”
Dr. Barış Kuşkonmaz
HUTF Pediatrik Hematoloji BD
“Çoçukluk Çağı Hematolojik Kanserlerinde Ras Gen Mutasyonlarının Sıklığı ve Prognostik
Onemi”
Dr. Muhit Özcan
AUTF Hematoloji BD
“Multiple Miyeloma Hastalarında Doku Faktörünün Tedavilerle ve Trombotik Komplikasyonlarla
İlişkisi”
Dr. Mutlu Arat
AUTF Hematoloji BD
“Otolog Periferik Kök Hücre Ürününde Bakteri Kontaminasyon Riski ve Aşamasının
Saptanması”
Dr. Fahri Şahin
Ege Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD
“Rapamisinin Myeloid Lösemikhücre Dizisi Olan K562’de Mtor Üzerinden Metotreksat
Duyarlılığına Etkisinin Araştırılması”
Dr. Hayri Özsan
Dokuzeylül ÜTF Hematoloji BD
“Lösemik Kök Hücrelerde Erken Embriyonik Kök Hücre Transkripsiyon Faktörlerinin
Ekspresyonunun Araştırılması”
Dr. Şule Mine Bakanay
AUTF Hematoloji BD
“Miyelodisplastik Sendrom (MDS) Tanılı Hastalarda HLA-Hastalığa Yatkınlık ve HLATedaviye Yanıt İlişkisinin Araştırılması”

2008
10 Proje Başvurusu Yapıldı, 5’i Kabul Edildi.
2008-08NHT/111 Dr. Nur Hilal Turgut
Dokuz Eylül Universitesi Tıp Fak.
“Multıpl Myelomda Bortezomibin p53 aracılıklı etkinliğinin ölçülmesi.”
2008-06ŞZA/109 Dr. Şahika Zeynep Akı
Gazi Üniversitesi Tıp Fk.
“Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alıcılarının Uzun Dönem Takiplerinde Demir
Parametreleri ile Fibrojenik Mediyatörler Arasındaki İlişki”
2008-01YB/051 Dr. Yusuf Baran
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
“Resveratrol Uygulanan Akut ve Kronik Myloid Lösemi Hücrelerinde Tetiklenen Kanser
Sinyal İleti Yolakları, Etkinleştirilen Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Bu Mekanizmalar Üzerine
Seramid Metabolizması Genlerinin Etkileri”
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2008-2NA/074 Dr. Nejat Akar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
“Soluble EPCR düzeyleri yüksek olan ancak EPCR geni 3. ekson 23 bç insersiyonu taşımayan trombozlu olgularda yeni mutasyon aranması”
2008-3EY/075 Dr. Erkan Yılmaz
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
“Trombin Reseptörü (PAR1) Geninin Vasküler Hastalıklarda Taranması”

2009
16 Proje Başvurusu Yapıldı,4’ü geri çekildi, 7’si Kabul Edildi.
2009/02AD Ayhan Dönmez
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
‘Bir gece buzdolabında bekletildikten sonra -80oC de doğrudan dondurularak saklanan
çevresel kök hücre ürünlerinde canlı CD34+ hücre oranları’
2009/03MC Mustafa Çetin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
‘Human umblikal ven endotel kültüründe TNF-alfa ve bakteriyel endotoksine cevap olarak
endotelyal mikropartiküller üzerine Adrenomedüllinin etkisi’
2009/07GEP Gülsüm Emel Pamuk
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
‘Multıpl Miyelomlu Hastalarda CD14+CD16+ Monositlerdeki TOLL-LIKE RESEPTÖR (TLR)
Ekpresyonunun Değerlendirilmesi’
2009/8UO Uğur Özbek
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (DETAE)
‘B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemilerde PAX5 Geninin Araştırılması’
2009/09FU Fikriye URAS
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
‘İnsan ve fare trombositlerinde Gas6 (Growth arrest spesific protein 6) varlığının araştırılması’
2009/16NO Nazan Özsan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
‘Diffüz büyük B hücreli lenfoma olgularında FISH yöntemi ile MYC ve BCL-2 translokasyonlarının araştırılması’
2009/15MT Mahmut Töbü
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
‘Multipl Myelom Olgularında Talidomide Bağlı Tromboza Yatkınlıkta TAFI’nin Rolü’

EK 3 1. SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) ÇALIŞTAYI RAPORU
Yer: THD Ofisi, Yıldız, Ankara
Tarih: 17.06.2009
Amaç: Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu kararı alarak Haziran ayında bir SUT
çalıştayı yapılmasına karar vermiştir. Web sayfamızdan ve THD-forum aracılığı ile üyelerimize
çağrı yollanmıştır. THD Bilimsel Alt Komite başkanları davet edilmiştir. Ülkemizdeki değişik
merkezlerden 14 üyemiz ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantının amacı SUT 2008’de saptanan mevcut sorunları, eksiklikleri saptamak, uygulamada yaşanan sorunlar ışığında çözüm
önerilerimizi tutanak altına almaktır.
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Konu 1: Hematoloji uzmanlarının hematolojik malinitelerde bazı ilaçları reçete edemeyişleri
12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri
b) Sağlık Bakanlığı tarafından, endikasyon dışı kemoterapi kullanımında, tedavi protokolünü
ve daha önce uygulanan kemoterapi dahil diğer tedavileri de gösteren tıbbi onkoloji veya çocuk
onkolojisi (hematolojik maliniteler için tıbbi onkoloji, çocuk onkolojisi, hematoloji veya çocuk
hematolojisi) uzman hekimlerinden birinin bulunduğu sağlık kurulu raporu aranır.
3) Özel düzenleme yapılmış ilaçlar;
a) Tıbbi onkoloji veya çocuk onkolojisi uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde
bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı
3.basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş
ve tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna dayanılarak sadece ruhsatlı endikasyon
alanlarında kullanılabilen ve bu hekimlerce reçete edilecek ilaçlar.
4) Yukarıda isimleri veya endikasyonu belirtilmeyen kemoterapi ilaçlarının ödemesinde bu
maddenin “Özel düzenleme yapılmış ilaçlar” başlıklı c-3/a numaralı bendi hükümleri uygulanır.
Önerimiz; 12.7.14 no’lu Kanser ilaçları verilme ilkelerinde c-3/a bendinde geçen “Tıbbi
onkoloji veya çocuk onkolojisi uzmanı” ibaresine Hematoloji ve Çocuk Hematolojisi Uzmanı
tanımın da zikredilmesi ve diğer aynı ibare olan SUT’daki her yerde aynı düzeltmenin yapılması.
Konu 2: Bazı testlerin mükerrer istemlerinde geri ödeme sıkıntısı yaşanması
Bazı testler mükerrer olmak zorundadır.
a) Örn: Her kimerizm analizinde: Hem alıcı nakil öncesi, hem nakil sonrası hem de verici
örneği 3 kere çalışılmaktadır. Eğer istem hücre serileri için özgün ise T lenfositler ve miyeloid
hücreler için ayrı olmak üzere işlem tekrarlanabilmektedir. Bu nedenle ayrı ayrı çalışılması ayrı
ayrı raporlanması ve ayrı ayrı ücretlendirilmesi gerekmektedir,
b) Bazı moleküler testler de (örn. Kronik Miyelositer Lösemide) aynı anda hem kemik
iliği hücrelerinde hem de çevresel kan hücrelerinde çalışılması gerekebilmektedir. Örnekler
arttırılabilir.
Konu 3: Genetik testlerinde tıbbi genetik uzmanı onayı ve imzası şartı aranması
Öneri; Hematolojik hastalıkların tanı erken ve uzun dönem tedavi planlanmasında ve yürütülmesinde çeşitli vücut örneklerinden farklı moleküler tanı yöntemleri kullanılması zorunludur.
Bu farklı yöntemler farklı disiplinlerin (Tıbbi biyoloji, tıbbi genetik, patoloji, mikrobiyoloji, hematoloji, biyokimya, immünoloji ve kan bankası) laboratuvarlarında uygulanabilir.
Konu 4: SGK’nın özel hastaneler ile yaptığı branş anlaşmalarında sadece Medikal Onkoloji
adının geçmesi
Öneri; SGK özel hastanelerle yapılacak 6 branşlık anlaşmalarında, medikal onkolojiye
hematolojiyi de eklemelidir.
Konu 5: Antibiyotiklerin sadece EHU tarafında onaylanması ve yazılması gereği
Önerimiz;
a) Daha önceki önerilerimize uygun olarak hematoloji uzmanlarının febril nötropeniyi bizzat
tedavi etmelerinin olanaklı kılınması
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b) Ek 2 a maddesine atıfta bulunarak hastane enfeksiyon kontrol komitesinin “uygundur”
ibaresi eklenerek, geri ödemede yaşanan sıkıntıların giderilmesi hususu
Konu 6: Bağışıklama kapsamına alınacaklara hematopoietik kök hücre nakli alıcılarının da
eklenmesi
Gerekçe; 9.1.2. Kurumca finansmanı sağlanacak bağışıklama hizmetlerinde 1,2 ve 3. bentlerde hizmetten fayda alacaklara zaten edinsel immun yetmezliği olan hematopoietik kök hücre
nakli alıcılarının da eklenmesi.
Konu 7: Kortikosteroid grubu ilaçların reçetelere aylık yazılamaması
Öneri: 12.2. 3 bendine kortikosteroidlerin hematoloji uzmanlarınca aylık yazılabileceğinin
eklenmesi.
Konu 8: Kısaltma listesinde Tx terimi
Öneri: EK2/F Teşhis kısaltmaları listesindeki Tx kavramı dışında, HKHN: Hematopoietik Kök
Hücre Nakli kısaltmasının bu listeye eklenmesi ile organ ve doku nakli dışına alınması
Konu 9: Hematolojik hastalıklarda tanı kanıtı olarak patoloji raporunun (kemik iliği biyopsi)
gereksiz olarak talep edilmesi hususu
Hematolojik bazı hastalıklarda kemik iliği biyopsisinin sitopatolojik raporu istenmektedir.
Oysa güncel tanı ölçütleri arasında patoloji değerlendirmesi ya yer almamakta veya kemik iliği
biyopsisinin sitolojik değerlendirme raporu yeterli olmaktadır. Bu nedenle, eğer istenecekse
kemik iliği incelemesinin patolojik veya sitolojik (Patolog ve veya Hematolog ) tarafından
yapılması yeterli olmalıdır. Ayrıca bu tip hastalıklarda tanıya dayanak teşkil eden kemik iliği
incelemesi mevcut ise, bu kemik iliği incelemesinin tekrarı zorunlu tutulmamalıdır.
Konu 10: Akraba vericilere de yol ve günlük gideri ödenmesi
Öneri: 3.1.2.1. yol giderine aynı akrabadışı vericilere yapıldığı gibi akraba vericiler için de
günlük giderleri de dahil olmak üzere ödeme yapılması.
Konu 11: Hepatit B antiviral tedavisinde hematoloji hastalarının özel durumunun göz önüne
alınması gerektiği hususu
- 12.7.13 ek yapılmalı
Ayrıca İmmün supresif tedavi almış veya alacak hastaların bağışıklık durumu olumsuz
etkilendiğinden hepatit b aşılaması uygundur.
Konu 12: Akraba dışı nakillerin her merkezde yapılmaması gerektiği hususu
Gerekçe; Akraba dışı nakiller tecrübe ve iyi takip gerektirmektedir.
Öneri; Akreditasyon koşulu aranmalıdır
Konu 13: Kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi istemlerinde geri ödeme sıkıntısı
Öneri; bu işlem malin hematolojik hastalıklar dışındaki durumlarda da sıklıkla kullanılmakta
olup, tanı başına ödeme kapsamından çıkarılmalıdır. Önerimiz Ek: 10/C’ye 704.720-730, -740
ve -750’nin eklenmesidir.
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520.010

Konsültasyon
(her bir hekim
için)

Hekim branşı
yazılmalıdır

Yapılan konsultasyon hastanın başına gidilip öykü alınması, tam fizik inceleme yapılmasını ve mevcut laboratuvar
değerlerinin değerlendirmesini gerektirdiğinden hasta normal muayene ücreti ile eş olamlıdır. Tutulan düşük değer
yapılan işlemi yansıtmamakta ve sanki bir danışma eylemi
gibi kalmaktadır.

510.100

Steril oda
(Kemik iliği nakli
için)

Yemek, yatak,
hasta vizit
hizmetlerini
kapsar

(Hematopoetik Kök Hücre Nakli tanımı önerilir)
Kapsamda transplantasyon hekim vizitinin içeriğe dahil
olmaması gerekir. Bu işlem nakil deneyimini gerektiren bir
ayrı vizit tanımı ile ayrıca ücretlendirilmelidir.

704.720

(Hematoloji
Kemik iliği
aspirasyon
Uzmanı)
değerlendirilmesi

Bu işlem İç Hastalıkları ya da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanlık eğitimi sonrası yapılan yan dal uzmanlık eğitimi
olarak Hematoloji uzmanlık eğitimi almış uzman tarafından
gerçekleştirilmekte olup, hazırlanan yayma örneklerinin
ciddi kontrollü ve en az 500 hücre sayımı ile yapılmaktadır. İşlem mikroskop başında yayma değerelendirmesi
gibi basitlendirilmemeli bu değerlendirmenin sonucunda
konulan tanıların (akut ya da kronik lösemiler, multiple
myeloma, kronik myeloproliferatif hastalıklar myelodisplastik sendrom) ciddi ve doğru tanı gerektirdikleri unutulmamalıdır. Bu tanı doğruluğu için yüksek dikkat ve
özen gerektirir. Bu çalışmanın uluslararası uygulamada
geri ödeme değeri yaklaşık 500 ABD Doları düzeyindedir.
Ülkemizde toplam 200 hematoloji uzmanının aktif olduğu
düşümnülürsa zaman ve dikkat önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ücretlendirme ve performans puanı mutlaka ve
ciddi bir artışa gereksinim göstermektedir.

704.730

Kemik iliği
aspirasyonu

İşlem sternal ya da sips uygulaması şeklinde lokal anestezi ile kör aspirasyon iğnesi ile gerçekleştirilmektedir.
Deneyimli bir hematoloji uzmanınca işlem süresi hazırlık
ve uygulama şeklinde yaklaşık 20 dakika sürmektedir.
İşlemin invaziv olması, yapılma indikasyonu konan hasta
popülasyonunun ciddi sitopenileri nedeni ile komplikasyon (özellikle kanama) riskinin çok yüksek olması ve
örneklemenin doğru yapılmaması taktirde tekrarının daha
güç olması nedeni ile ileri özen gerektimekte ve deneyimli
ellerde yapılması zorunlu olmaktadır. Bu nendenle açıklamada Hematoloji Uzmanı tanımı ile hem ücret hem de
performans değerinde ciddi artış gereklidir.

704.740

Kemik iliği
biyopsisi

İşlem sips uygulaması şeklinde lokal anestezi ile kör
aspirasyon iğnesi ile gerçekleştirilmektedir. Deneyimli bir
hematoloji uzmanınca işlem süresi hazırlık ve uygulama
şeklinde yaklaşık 20 dakika sürmektedir. İşlemin invaziv
olması, yapılma indikasyonu konan hasta popülasyonunun ciddi sitopenileri nedeni ile komplikasyon (özellikle
kanama) riskinin çok yüksek olması ve örneklemenin
doğru yapılmaması taktirde tekrarının daha güç olması
nedeni ile ileri özen gerektimekte ve deneyimli ellerde
yapılması zorunlu olmaktadır. Bu nendenle açıklamada
Hematolojiş Uzmanı tanımı ile hem ücret hem de performans değerinde ciddi artış gereklidir.
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704.750

Kemik iliği
impirint
değerlendirmesi

(Hematoloji
Uzmanı)

Bu işlem İç Hastalıkları ya da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanlık eğitimi sonrası yapılan yan dal uzmanlık eğitimi
olarak Hematoloji uzmanlık eğitimi almış uzman tarafından
gerçekleştirilmekte olup, hazırlanan yayma örneklerinin
ciddi kontrollü ve en az 500 hücre sayımı ile yapılmaktadır.
İşlem mikroskop başında yayma değerelendirmesi gibi
basitlendirilmemeli bu değerlendirmenin sonucunda konulan tanıların (akut ya da kronik lösemiler, multiple myeloma, kronik myeloproliferatif hastalıklar myelodisplastik
sendrom) ciddi ve doğru tanı gerektirdikleri unutulmamalıdır. Bu tanı doğruluğu için yüksek dikkat ve özen gerektirir.
Bu çalışmanın uluslararası uygulamada geri ödeme değeri
yaklaşık 500 ABD Doları düzeyindedir. Ülkemizde toplam
200 hematoloji uzmanının aktif olduğu düşünüldüğü
zaman önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ücretlendirme ve
performans puanı mutlaka ve ciddi bir artışa gereksinim
göstermektedir.

704.770

Periferik kan
formül lökosit Hematoloji günlük tanı ve tedavi planı uygulama kılavudahil
zunun olmazsa olmaz tanısal testidir. Ciddi ve deneyimli
yayması
değerlendirilmsei
bir uzman tarafından uzun süreli eğitim ile doğru tanısal
değerlendirme ancak olasıdır. Bu nedenle sadece mikroskoba göz atma eylemi şeklinde yapılan ücretlendirme
ve performans katsayısı bu işlemin sonucunun önemi
ve harcanan zaman (eğitim - uygulama) açısından ciddi
bir şekilde artış gerektirmektedir. Uluslararası geri ödeme
kurumlarınca yaklaşık 100 ABD Doları ödenmektedir. Bu
işlemin istenme kıstaslarına ve değerlendirme kısıtlamasına Hematoloji Uzmanı eklenebilir.
Yeni Tanı
Hematolojik
maligniteli hasta
görüşmesi

Hematoloji
Uzmanı

Ciddi ve zaman açısından saatler sürebilen bu görüşme
belki de hastanın bundan sonraki tedavi ve izlemi yönünden tüm tetkiklerden daha önemli bir yer almaktadır.

Transplantasyon
öncesi hasta
görüşmesi

Hematoloji
Uzmanı

Ciddi bir mortalite ve morbidite sebebi olan kök hücre
nakli konusunda hastanın bilgilenmesi ve soruları ve
çekincelerinin giderilmesi için deneyimli hekim tarafından
uygulanması zorunlu bir süreç

Kan Bankası, Aferez ve kök hücre nakli uygulamaları ilgili önerilerimiz ve değişikliklerimiz
ekte bilginize sunulmuştur. Ayrıca EK5/A’da yer alan 300.060 ve 300.070 kodlu kan bileşenlerine ayırma setleri tebliğden çıkarılmalıdır. Bu ürünlerin hazırlanması kan merkezlerinde soğutmalı santrifüj kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle bu setlere gereksinim yoktur. Bu setlerin
kullanımı israftır ve kayıptır. Gelişmiş kan merkezlerinde kullanım gereksinimi yoktur.
Ekte sunulan yeni ürün tanımlamaları halen uluslar arası kan ürün kodlama sistemlerinde yer
almakta ve ülkemizde de sıklıkla kullanılmaktadır.
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Çıkarılması Önerilen Kodlar:
704.810

Aferez, donör trombosit aferezi
(1 seans)

Çıkarılmalıdır

704.820

Aferez, donör granülosit aferezi
(1 seans)

Çıkarılmalıdır. Kullanım dışıdır. Kod 704.910 bu amaçla kullanılmaktadır.

704.840

Aferez, lökosit (1 seans)

Çıkarılmalıdır. Kullanım dışıdır. Kod 704.910 bu amaçla kullanılmaktadır.

Değişiklik ve Ek Açıklama Önerilen Kodlar:
705.130

ABO+Rh
tayini (forward
gruplama)+ABO
reverse gruplama

705.140 ile birlikte
fatura edilemez.

704.890

Aferez, stem hücre toplanması (1 seans)

3250 705.350 Aferez trombosit
süspansiyonu

1 ünite tek donör
trombositi, aferez
işlemi dahil,
malzeme hariç

3251 705.360 Aferez granülosit aferez işlemi dahil,
süspansiyonu
(malzeme hariç)

705.070 Kök hücre ve 75
Donör Lenfosit
infüzyonu

Bir hastaya her yatışında ikiden fazla
kan grubu bakılamaz’ maddesi eklenmelidir. Bunun amacı bir kez kan grubu
belirleme ve ikinci kez doğrulama
amaçlıdır.
Stem yerine daha uygun bir terim
olan ve diğer kodlarda da kullanılan,
Hematopoetik Kök Hücre yazılmaladır.
150

89,00 Bu işlem tek bir başlık altında toplanmalıdır. Ek 5/A’d
belirtilen 300.050 kodlu
malzeme bedeli olan 240
TL buraya ilave edilmelidir.
Malzeme dahil olan toplam
işlem bedeli 89 + 240=
330 TL olmadır. Ek 5/A daki
malzeme kodu çıkarılmalıdır.
Kod 704.820 iptal edilmelidir. Bu ürünün özellikleri tarif
edilmelidir. İçerisinde en az
2x10e11 trombosit içermeli.
Lökosit bulaşı 5x10e5’den
az olmalıdır.

150

89,00 Bu işlem tek bir başlık altında
toplanmalıdır. Ek 5/A’d belirtilen 300.050 kodlu malzeme
bedeli olan 240 TL buraya
ilave edilmelidir. Malzeme
dahil olan toplam işlem
bedeli 89 + 240= 330 TL
olmadır. Ek 5/A daki malzeme kodu çıkarılmalıdır. Kod
704.810 iptal edilmelidir.

44,50 Donör lenfosit infüyozyonu da kök hücre infüzyonu ile aynı
şekilde yapılmaktadır. Fiyatlandırılması gereklidir, merkezler bu
kodu aynı işle için kullansalar da tanımın açılması önerilir.
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Yeni İşlem Tanımı ve Kodu Önerileri:
Yeni

Yeni Eritrosit
süspansiyonu
(Lökofiltre
edilmiş)

Kan
bankasında
hazırlanan en
çok 2x10e5
lökosit içeren
ürünler için

Yeni

Yeni Eritrosit
süspansiyonu
(lökofiltre edilmiş
ve ışınlanmış)

Yeni

Yeni Havuzlanmış,
filtrelenmiş
random
trombosit
süspansiyonu
(1 Ünite)

Yeni

Yeni Havuzlanmış,
filtrelenmiş,
Işınlanmış
random
trombosit
süspansiyonu (1
Ünite)

150.70 Bu ürünün ilave edilmesi fatura takibini
kolaylaştıracaktır. Çok kullanılan bir
üründür . Filtrelenmiş eritrosit süspansiyonuna 705.310 kodlu sellüler kan
ürünleri ışınlama bedeli olan 10.7TL
ilave edilmiştir.
101 60,00
705.300,
705.330 ve
Ek5/A daki
300.020 kodlu
trombosit
süspansiyomu
için lökosit
filtresi ile
birlikte fatura
edilemez.

Bu
bedele
705.440+
705.300+705.330 ve 300.020 kodları dahildir. Bu fiyat havuzun içindeki
1 ünitenin bedelidir. Havuzun içendeki
random trombosit sayısı kadar fatura
edilir. Bu yeni tanımlamanın yapılma
gerekçesi; tüm işlemleri tek kalem
altında toplamak ve fatura takibini
kolaylaştırmaktır.

62.00

Yukarıdakine ilave olarak sellüler kan
ürüne ışınlama bedeli ilave edilmiştfir.

705.040

Kök hücre
dondurulması

100 ml’ye
Sadece
kadar,
allojeneik
malzeme hariç amaçlı

705.050

Kök hücre
dondurulması
programlı

100 ml’ye
Sadece
kadar,
allojeneik
malzeme hariç amaçlı

705.060

Kök hücre
saklanması
(kord kanına
uygulanmaz)

en fazla üç ay
süreyle, hasta
başına günlük
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140.00 Bu bedel 1ünite eritrosit süspansiyonu,
Ek 5/A da belirtilen 300.010 kodlu eritrosit için lokosit filtre bedeli, 705.300
kodlu lökositten arındırılmış kan ürünü
hazırlama bedeli ve 705.330 kodlu steril tüp birleştirme bedeli karşılıkları olamak üzere toplam 140 TL olmalıdır. Bu
maddeye 705.300, 705.330 ve Ek5/A
da belirtilern malzeme bedeli faturalanamaz ibaresi ilave edilmelidir. Bu yeni
tanımlamanın yapılma gerekçesi; tüm
işlemleri tek kalem altında toplamak ve
fatura takibini kolaylaştırmaktır.

Sadece
allojeneik
amaçlı

200 118,70 Bu kodlar, yeni kod kabul
edilirse gereksinim olmayacağı için otolog amaçlı
257 152,60 kullanılmayacaktır

10

6,00

Yeni Kod

Otolog
hematopoetik
kök hücre
programlı
dondurulması
ve saklanması

(Yüksek doz
kemoterapi
amaçlı)
705.040,
705.050,
705.060
beraber tek
bir kaleme
indirgenmiştir

Yüksek doz
kemoterapi
amaçlı
(1 kere fatura
edilebilir,
4 aydan
önce ikinci
kere fatura
edilemez)
705.040,
705.050,
705.060
kodlar ile
beraber
kullanılamaz

2.500

Otolog HKH toplanması için
1-6 , ortanca 2 gün kök
hücre aferezi yapılmaktadır.
Her işlemde çıkan ürün (100
ml’yi aştığı için) 2 torba
halinde saklanmaktadır. Her
torba için dondurma, ve
torba başına 90 gün saklanma bedeli girilmektedir.
Hesaplandığı zaman birim
hasta başına 4 torba için 4
torba x152,6 TL = 610,24
TL dondurma, 4 torba x
90gün x 6TL= 2160 TL
saklama bedeli, toplam
2160+610,24=2770,24
TL’dir. Önerimiz 2.500 TL
toplam torba sayısından
bağımsız paket fiyat ve kod
verilmesidir.

EK 4 SGK DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI
12.6.2008 tarihinde Türk Hematoloji Derneği tarafından görevlendirilen Evren Özdemir’in
(Hacettepe Univ. Tıp Fak. Hematoloji BD) görevlendirildiği bir hastanenin kemik iliği nakli
ünitesine ait ödenmeden dönen faturalarının incelendiği SGK Değerlendirme Kurulu Toplantısı
raporu aşağıda yer almaktadır.
1. SGK yetkililerinin (hekim ve memurlarının) özellikle ICD-10 Hastalık Sınıflandırma
Kitapçığında bulunan hastalık kodlarını (örneğin; C90 Multiple Myelom) faturalarda göremedikleri
zaman faturaları değerlendirmeye almama eğiliminde olduklarını gözlemledim. Özellikle bölüm
sekreteryasını ilgilendiren bu kodlama yapılmadığı veya hatalı girildiği zaman faturalar geri
dönebilmektedir.
2. ICD-10 Hastalık Sınıflandırma Kitapçığı’nda Otolog veya Allojeneik Kök Hücre Nakli ile ilgili
bir kodlama bulunmadığından, faturalara ek bir epikriz de yoksa, faturalar sadece ICD-10 Hastalık
Sınıflandırma Kitapçığındaki orijinal hastalık kodu üzerinden değerlendirilmektedir. Dolayısıyla
kök hücre naklinin hazırlık ve takip aşamalarındaki özellikli testlerle ilgili fatura kalemlerinin reddi
söz konusu olabilmektedir (Örneğin; viral serolojik testler, solunum fonksiyon testleri gibi). Bu
nedenle, Türk Hematoloji Derneği’nin Sağlık Bakanlığı nezdinde, ICD-10 Hastalık Sınıflandırma
Kitapçığına Otolog ve Allojeneik Kök Hücre Nakli kodlarını (Belki Akraba-dışı kök hücre nakli ile
kordon kanı nakli için de ayrı kodlar) ekletmek için girişimde bulunmasının, kabulü halinde, yararlı
olabileceğini düşünüyorum. Böylelikle faturalarda hem orijinal hastalık kodu hem de kök hücre
nakli kodu bulunacağından, bu durum SGK yetkililerinin faturaları değerlendirme aşamasında
kolaylık sağlayabilecektir. SGK yetkilileri de aynı yönde görüş bildirmişlerdir.
3. Bir kaç aşamadan oluşan testlerin tek bir test adı altında faturalanmasının ilgili faturaların
reddini önleyebileceğini gözlemledim. Örneğin; CMV-PCR testi için, RNA izolasyonu, saflaştırma ve Real-time PCR (veya CMV-PCR) gibi aşamalar ayrı ayrı fatura edilmişse, SGK yetkilileri
sadece Real-time PCR, yani sonuç kalemine karşılık gelen meblağı kabul etme eğiliminde olup,
ara aşamalara karşılık gelen ödemeleri reddetme eğilimindedirler. Bu nedenle, birden çok aşamadan oluşan testlerde, tüm meblağın, sonuç testi altında birleştirilerek (örneğin, CMV-PCR)
tek kalem halinde SGK’ya gönderilmesi uygun olabilecektir.
Doç.Dr.Evren Özdemir
Hacettepe Üniversitesi
Erişkin Onkoloji KİT Ünitesi
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EK 5
Sinaia – Romanya’da yapılan 3. Balkan Hematoloji Günü’ne Derneğimizi temsilen
03.10.2008 tarihinde, Yeşim Aydınok, Muzaffer Demir katılım göstermiştir. İlgili raporları
aşağıda yer almaktadır.
03.10.2008 tarihinde, Sinaia – Romanya’da gerçekleştirilen, 3. Balkan Hematoloji Günü’ne
THD adına katılmak üzere görevlendirilmiş olmaktan büyük onur duydum. Söz konusu toplantıda, ülkemizi temsilen, Sayın Prof. Dr. Osman İlhan ve Sayın Prof. Dr. Zafer Gülbaş hocalarımız
yanısıra, konuşmacı olarak ben ve Sayın Prof. Dr. Muzaffer Demir hazır bulunduk. Ülkemizden
davetli diğer iki konuşmacı Sayın Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu ve Sayın Prof. Dr. Serdar Bedii
Omay mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadılar.
Romanya Hematoloji Derneği tarafından, 2-5 Ekim 2008 tarihlerinde, düzenlenen XVII.
Romanya Ulusal Hematoloji Kongresinin çok sayıda uluslararası konuşmacı ve 8 ana toplam
32 sponsorla gerçekleştirilen zengin programı dikkati çekiciydi. 3 Ekim 2008 tarihli, 3. Balkan
Hematoloji Günü programı yanısıra kongrenin genel niteliği ile ilgili fikir verici olması açısından tüm kongre programını ekli dosyada iletiyorum. Bu programda ben, Talasemi oturum
başkanlığını yaptım ve “Screening and laboratory diagnosis of haemoglobinopathies“ konulu
bir konferans verdim. Prof. Dr. Muzaffer Demir ise Hemofili ve Trombofili oturumunda, “The
management of pregnant women with thrombofillia“ konulu bir konferans verdi.
Antalya’da 2006 yılında düzenlenen THD Kongresi sırasında organize edilen 1. Balkan
Hematoloji Günü’nde de konuşmacı olarak yer almış ve o zaman bu organizasyonun bölge
ülkeleri arasındaki iletişimi güçlendirici olma potansiyeli bende heyecan uyandırmıştı. Ancak bu
toplantıların ulusal hematoloji kongrelerine eklemlenmiş pek de benimsenmeden düzenlenmiş
kısır bir sürece dönüşme riski de bulunmaktaydı. Nitekim Romanya organizasyonu hakkında
THD tarafından görevlendirilmemi izleyerek toplantı tarihine kadarki izlenimim, sanki zoraki gerçekleştirilen bir toplantıya davet almış bir insan olduğum duygusu taşımama neden oldu. Toplantı
hakkında doğrudan organizasyondan bana ulaşan bir resmi davet mektubu olmadı. Sayın Prof.
Osman İlhan kendisine gönderilmiş bir mektubu bana yönlendirdi ve bu mektubun içinde adım
geçiyordu. Hangi konuda konferans vereceğim belli değildi ve turizm organizasyonu benden
konuşma metnimi istiyordu. Başkaca bir resmi iletişim bilgisine sahip olamadan, konferans vereceğim konuyu belirlemek için kişisel gayret ile ve turizm firmasına bir çok cevapsız kalan mesaj
yazıp, üstüne 2 kez telefon ederek konferans konumu netleştirdim ve konferans metnimi bildirilen
tarihten önce gönderebildim. Ancak konuşma metnim kongre kitapında yer almadı. Benzer
sıkıntıları Prof. Muzaffer Demir’in de yaşadığını öğrendim. Ancak bu sıkıntıların, Romanya’nın bu
tür organizasyonlarda yeterince deneyim sahibi olmamasının bir sonucu olduğunu daha sonra
anladım. Örneğin, Prof. Maria Domenica Capellini (Milan) dostumdur ve Romanya Hematoloji
Kongresinden bir hafta kadar önce bir arada olduğumuz bir toplantı sırasında, her ikimizin de
Romanya’ya davetli olduğunu farkettik ki, o da konferans konusunu ve ne tür bir toplantıya dahil
edildiğini henüz tam olarak bilemiyordu. Bükreş havaalanından karşılanmamız ve kongre merkezi
Sinaia’ye ulaşımımız sorunsuz oldu. Orada bize karşı çok özel bir ilgi de vardı. Finansal sıkıntıların sağlık alanında da çok ağır hissedildiği, bu alanda çağdaş uygulamalarda geri kalmış ancak
Avrupa Birliği’ne girmiş ve bundan sonra tüm alanlarda beklendiği gibi tıp alanında da büyük
aşama gerçekleştirme potansiyeli olan bir ülke ile karşılaştık. Sonuç olarak Romanya ve onun
gibi Balkan ülkeleri (Yunanistan dışında) bizi kendilerinin çok ilerisinde algılıyor ve saygı duyuyor.
Bu ülkeler gelişim için kaynak yaratma ihtiyacında ve Avrupa Birliği projelerinde “partner” olarak
çok uygun görünüyorlar. Ayrıca bizim bu ülkelerle iletişimimizi güçlendirmemizin stratejik olarak
EHA’da bir lobi oluşturmamızı kolaylaştırabileceğini düşünüyorum.
Prof. Yesim Aydinok
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Pediatrik Hematoloji BD
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KONU: 3. Balkan Hematoloji Günü değerlendirme raporu
3rd Balkan’s Hematology Day, 3 Ekim 2008’de Romanya Sinaia şehrinde yapıldı. Toplantıya
Türk Hematoloji Derneği adına temsilciler olarak Prof. Dr. Osman İlhan ve Prof. Dr. Zafer
Gülbaş, konuşmacılar olarak Prof. Dr. Yeşim Aydınok ve Prof. Dr. Muzaffer Demir katıldı.
Toplantıdan edindiğim izlenimler kısaca aşağıda verilmiştir.
a) Bilimsel program: Balkan Hematoloji Günü XVII. Romanya Ulusal Klinik ve Transfüzyon
Hematoloji Kongresinin ikinci gününde yapıldı. Toplantı 2-5 Ekim 2008 tarihleri arasında idi.
Birinci gün EBMT’nin desteği ile Bone Marrow Transplantation Conference şeklinde uluslar
arası katılımlı olarak planlanmıştı. Balkan Hematoloji Günü olarak tek salonda sabah 5 oturum
öğleden sonra ise bir oturum ve bir work shop (akut lösemiler konusunda) yapıldı. Son saatte
ise ülke temsilcileri toplantısı yapıldı. Bu toplantıya ben ve Dr. Aydınok katılmadık. Dr. İlhan
ve Dr. Gülbaş bu konuda daha ayrıntılı bilgi verebilirler. Sabah toplantılarının birinci oturumu
Talasemiler konusunda idi ve Dr. Aydınok “Screening and laboratory diagnosis of hemoglobinopathies” konulu bir konuşma yaptı. İkinci oturum Hemofili ve trombofili konusunda idi ve
Dr. Demir “The management of pregnant women with thrombophilia” isimli konuşma yaptı.
Diğer oturumlar miyeloproliferatif hastalıklar, monoklonal gammopatiler, kronik lenfoproliferatif
hastalıklar (oturum başkanı Dr. İlhan idi) ve yeni mileniumda stem cell tedavisi isimli idi.
Toplantı ortalama 75 kişi ile yapıldı. Eş zamanlı oral sunum oturumu vardı (bir salonda). Uluslar
arası katılım açısından en az Türkiye’den katılım vardı. Toplam 4 kişi idik. Ancak Sırbistan,
Bulgaristan ve Makedonya’dan katılım daha fazla idi. Yunanistan’dan da sadece katılımcılar ve
temsilciler vardı. Balkan Günü için zayıf bir katılım vardı.
b) Kongre organizasyonu: Toplantıya davet ve toplantı programı, konuşma metinlerin basımı
konusunda sıkıntılar doğdu. Kongre planlanması ve organizasyon konusunda oldukça gerimizdeler. Konuşma metinlerini zamanında göndermemize rağmen basılmamıştır. Bir sonraki
Romanya dersinde basılması için söz verdiler ve özür dilediler.
c) Balkan Günlerinin sabit bir yerde bir sekreteryasının olması ve yerinin İstanbul olması
konusunda oldukça sıcak destek vardı (özellikle Sırp ve Makedon ekibi). Bir sonraki toplantının
(4th Balkan’s Hematology Day) Sofya-Bulgaristan’da yapılmasına karar verildi.
Prof. Dr. Muzaffer Demir
Trakya Üniv. Tıp Fak. İç Hast. Hematoloji BD Edirne

EK 6 YETERLİLİK KURULU TOPLANTISI RAPORU
Tarih: 30.06.2009 Yer: THD Ofis- Ankara
Katılımcılar: Prof. Dr. Zafer Gülbaş, Doç. Dr. Sema Karakuş
Yeterlilik kurulu, 2 üyesinin katılımıyla 30.06.2009 tarihinde THD ofisinde toplandı.
Toplantı raporu aşağıda yer almaktadır.
Alınan Kararlar:
Kurul kendisine misyon olarak;
1. Yeterlilik kurulu yönergesi hazırlanması görüşüldü. Zafer Gülbaş tarafından hazırlanan
örnek yeterlilik kurulu yönergesi ile Nöroşirurji, Nefroloji, Onkoloji, Göğüs Hastalıkları dernek
yeterliklilik kurul yönergeleri birlikte değerlendirilip Sema Karakuş tarafından hazırlanması ve
yeterlilik kurulu üyelerince değerlendirilerek son şeklinin bir ay içinde hazırlanarak THD yönetim
kuruluna sunulması,
2. Yeterlilik sınavına esas teşkil edecek soruların, THD tarafından hazırlanan Türkiye ve
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Dünya’da hematoloji yan dal uzmanlık eğitimi ve hematoloji müfredatı programını esas alacak
şekilde hazırlanması,
3. Yeterlilik sınavı için oluşturulacak organlar ve soru hazırlama şeklinin yönergede belirlenmesi,
4. Yeterlilik kurulu olarak yönergede sınavların OSYM tarafından yapılması düşünülmüştür.
THD yönetim kurulunca kabul görüldüğü takdirde yeterlilik kurulu veya THD başkanının OSYM
başkanı ile görüşmesine ve sınavların OSYM tarafından yapılıp yapılamayacağının sonuçlandırılmasına (Nöroşirurji Derneği yeterlilik sınavları OSYM tarafından yapılmaktadır),
5. Sınava hazırlanacakların, sınava hazırlanması için standart oluşturacak Amerika
Hematoloji board sınav soru kitapçıklarının ve ASH-SAP kitabının temini ve gerekirse Türkçe’ye
çevrilmesi konusunun THD yönetim kurulunda görüşülmesinin önerilmesine karar verildi.

EK 7 TTB-UDEK ETİK ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI RAPORU
28 Kasım 2008 TTB-UDEK Çalışma Grupları VI. Genel Kurulu, Ankara
Toplantıya 25 dernek temsilcisi katılmıştır. Toplantı raporu aşağıda de yer almaktadır.
Toplantı Gündemi:
1. N.O.Buken, O.Sarıkaya, Y.I.Ülman ve O. İnci tarafından hazırlanan Aydınlatılmış Onam
Kılavuzunun (AOK) değerlendirilmesi
2. Diğer etik problem alanları için derneklere önerilecek kılavuz, kaynak/bilgi dosyaları, vb.
nin biçiminin tartışmaya açılması
3. Derneklerin yedek ve asil üyelerinin UDEK-ECG’na katılımları ve iletişim bilgilerinin
güncellenmesi
4. ECG’nun diger hedeflerinin ve çalışma programının gözden geçirilmesi
5. Dilek ve Öneriler
Grubun temsilcilerinden Dr. Nuket Ornek Buken yönetimi ve Dr. Ozlem Sarıkaya raportörlüğünü yaptığı toplantının başlangıcında çalışma grubunun önceki çalışmaları hakkında grup
bilgilendirildi:
• TTB-UDEK-EÇG’nun Uzmanlık Dernekleri’den aldığı sonuçlara göre belirlediği
gereksinimler 5 temel başlıkta toplanmıştır:
1. Aydınlatılmış onam
2. Hasta hakları
3. Hekim ilaç endüstrisi ilişkileri
4. Dernek Etik Kurullarının oluşturulması
5. Sürekli tıp eğitimi ve sürekli mesleki gelişim sürecinden etik eğitimi
• Problem alanlarına yönelik kılavuz, dosya,vb. oluşturarak derneklere çerçeve kaynak
metinlerle destek olmak
Dernekler tarafından Ocak 2008’de bildirilen katılımcı isimlerinin güncellemesi için yeni
liste oluşturuldu. Bazı katılımcılar daha önce gönderilen mesajları alamadıklarını belirttiler.
Katılımcıların dernekleriyle bağlantıya geçerek bildirilen listeden yer alıp almadıklarını kontrol
etmeleri ve asil-yedek üyelerden en az biriyle toplantılarda temsil edilmelerinin sağlanması
gereği vurgulandı.
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Gündem maddelerin tartışılmasına başlandı. İlk gündem N.O.Buken, O.Sarıkaya, Y.I.Ülman
ve O. İnci tarafından hazırlanan AOK’nun gözden geçirilerek katkılar değerlendirildi. Bu aşamada grupta aydınlatılmış onamın hekimi yasal süreçlerde koruyan önemli bir kanıt belge işlevi
göreceği vurgulandı ve uygulama sürecine dair yaşanan genel problemler ve katılımcıların
soruları tartışıldı. Vurgulanan noktalar şu şekilde derlenebilir:
• Hastanın sağlığının geliştirilmesi, tanı, tedavi ve esenlendirme sürecinde hekim-hasta
ilişkisi esastır. AOK gerek şartları ve sınırları belirleyen bir kılavuzdur.
• AOK standartları tanımlayan çerçeve bir dökümandır ve dernekler bu kılavuzu kendi
önceliklerine ve özel girişimlerine göre standart formlarını geliştirirken kullanır.
• Derneklerin kendi uzmanlık alanlarına özgü her bir uygulama için geliştirecekleri AOK için
EÇG danışmanlık yürütebilir ve bu süreçte EÇG TTB Hukuk Bürosu’nun danışmanlığına
başvurur ve desteğinden yararlanır.
• AOK gibi standart formların kullanımları mezuniyet sonrası eğitim sürecindeki gelişmelerle
(asistan karnesi, portfolio, vb.) birlikte uygulamaları kolaylaşacaktır.
• AOK’nun uygulamada yerleşebilmesi için hasta ve yakınları dernekleriyle/grupları ile
işbirliği yapılabilir.
• Sağlıkta dönüşüm programı sürecinde değişen sosyal güvenlik uygulamaları ve cepten
ödemelerle ilgili bilgilendirme ve açıklamaların AOK’larında yer alması önemli olacaktır.
• AOK’nun kurumlarda uygulanabilmesi için başhekimlikler tarafından onaylanmasının şart
olduğu vurgulandı.
• Sorumlu hekime verilecek bir ceza yaptırımının kurumu tarafından ödeneceği ve
sonrasında kendisine rücu edileceği açıklandı. Kurum malpraktis sigortasını üstlenebilir,
ancak hekimin sigortası bireyseldir. Kurumsal sorunlarda davanın bir sonraki aşamasına
geçilir. YOK idari pozisyonlarında olanlar için devreye girer.
Tartışmaların ardından AOK metni üzerinde netleştirme ve düzeltme önerileri yapıldı ve
Aydınlatılmış Onam Kılavuzu grupta oylanarak kabul edildi.
İkinci gündem maddesinde yer alan Dernek etik kurulları ile ilgili EÇG’nun ön çalışması özetlendi. Bu konuda Türkiye Biyoetik Derneği ve UNESCO’nun konu ile ilgili çerçeve metinlerinin
etik kurullarıyla ilgili kaynaklar olarak işlevsel olacağı, bu anlamda yeni bir kaynak döküman
oluşturmaya gerek kalmayabileceği vurgulandı. Bu gündem maddesiyle ilgili tartışmaların bir
sonraki toplantıda ele alınması kararlaştırıldı.
Grubun çalışmalarına yönelik elektronik posta üzerinden yazışmaları izleme, temsilciler
grubunun (N.O.Buken, O.Sarıkaya, Y.I.Ülman, ve O.İnci) kılavuz ve kaynak metinler üzerine
yapacağı çalışmalara geri bildirimde bulunma ve bir sonraki toplantıda görüşme dilekleriyle
grup çalışmasını sonlandırdı.
Dr. Talia İleri

123

EK 8
Sağlık Bakanlığı tarafından 06-07 Mayıs 2009 tarihlerinde düzenlenen Ankara’da “Birinci
Basamakta Yaşlı Sağlığı Tanı Tedavi Rehberi Çalıştay”ına Türk Hematoloji Derneği adına katılan
Ferit Avcu’nun raporu aşağıda yer almaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından 06-07 Mayıs 2009 tarihlerinde tüm kamu kurum ve sivil toplum
kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen Ankara’da “Birinci Basamakta Yaşlı Sağlığı Tanı Tedavi
Rehberi Çalıştay”ına THD adına dernek üyemiz Doç. Dr. Ferit AVCU katılmış, Çalıştay’da birinci
basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlere yönelik olarak hazırlanan tanı ve tedavi rehberine
Multiple Myeloma konusunu hazırlamıştır.
Doç. Dr. Ferit AVCU
GATA Hematoloji Bilim Dalı Öğr. Ü.

EK 9
Doç. Dr. Mutlu Arat’ın 07.05.2009 tarihinde THD yi temsilen katılmış olduğu Türk İç
Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) toplantısına ait raporu aşağıda yer almaktadır.
07.05.2009 tarihinde TİHUD yan dal uzmanlık dernekleri toplantısına THD’yi temsilen katıldım.
Gündem olarak tanışma, TİHUD sunumu, görüşlerin paylaşılması, sonuçlar ve plan taslağı yapılmıştı. TİHUD sunumunda yeni dernek başkanı Prof. Dr. Erdal Akalın ortak eğitim, sürekli eğitim,
kılavuz ve rehberlerin paylaşımı, web sayfası bağlantıları, kamu kurumları ile işbirliği ve toplum
eğitim konularını bizlerle paylaşmıştır. Toplantıya ülkemizde yerleşik hizmet eden yan dal uzmanlık
dernekleri temsilcileri katılmış, Gastroenterolojiden hiçbir dernek temsilcisi gelmemiş, Kardiyoloji
ve Göğüs hastalıkları derneğinden de aynı işbirliği çabasının gösterildiği paylaşılmıştır. Eğitim konusunda Avrupa ve İngiltere’de İç hastalıkları Eğitim süresinin ve yan dal uzmanlığının 2+2 toplam
4 yılda tamamlanmasının kabul edilemez bir yaklaşım olduğu Amerika’da iç hastalıkları eğitiminin
en az 4 yıl olmasına ait yeni karar alındığı görüşülmüştür. Yine de beş senelik iç hastalıkları eğitimi
üzerine üç senelik yan dal uzmanlık eğitiminin fazla uzun olduğu, 4+2 (+1) formülünün daha
mantıklı olacağı paylaşılmıştır. Erdal hoca TİHUD kongresinde hematoloji ile ilgili konularda THD ile
ortak bir program çalışılması konusundaki yaklaşımını samimiyetle paylaşmıştır.
TCSB ve SGK ile ortak konularda işbirliği yapılabileceği bildirilmiştir. THD nin tam gün çalışma,
rotasyonlar, uzman sayısının azlığı ve mecburi hizmet konusundaki resmi yaklaşımını paylaşmış
ve gecikmiş de olsa bu işbirliği çağrısına yönetim kurulu olarak değerlendireceğimizi aktarmıştır.
Board sınavları da kısaca görüşülmüş iç hastalıkları board sınavına girmeden yan dal uzmanlık
sınavına girilip sertifika verilmesindeki çekinceler paylaşılmıştır. Board sınavlarının henüz TCSB
tarafından tanınmamasının da ayrı bir çözülmesi gerekli durum olduğu da paylaşılmıştır.
Mecburi hizmetin 500 günle sınırlandırılmış olması iyi bir gelişme olsa da bu konuda daha
fazla çaba gösterilmelidir. Toplantı sonucunda alınan kararlar dört basamakta özetlenmiştir.
1. Toplantıya katılamayan diğer uzmanlık derneklerine de davet yazısı gönderilerek bir iç
hastalıkları yan dal konseyi oluşturulacaktır.
2. Bu konseye her dernekten bir yönetim kurulu üyesi ve en az dört seneliğine YK dışı diğer
bir üyenin katılımı önerilecektir.
3. TCSB ve SGK ile görüşmelerde iş ve fikir birliği aranacaktır.
4. Kongre ve eğitim işbirliği özendirilecek ve üzerinde çalışılacaktır.
Dr. Mutlu Arat
THD Genel Sekreteri
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EK 10 TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY 2007-2009 YILLARI
ÇALIŞMA RAPORU
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 başladı. Daha sonra Prof. Dr. Orhan Ulutin 1962 yılında yeniden düzenlemiş ve günümüze kadar yoğun gayret ve emekler sonrası gelmiştir. 1999 yılında web sayfası
üzerinden online hizmet vermeye başlayan TJH, 2006 yılında yenilenen yüzü ve internet sayfası
ile kullanıcılara daha rahat ulaşım ve değerlendirme imkanı sunmaktadır.
TJH, 2009 yılı itibari ile Science Citation Index- Expanded’e kabul edildi. Pubmed başvurusu
da 2008 yılında yapıldı ve Şubat 2010 da görüşülmek üzere tarih alındı.
Aytemiz Gürgey’in editörlüğünü yaptığı Turkish Journal of Hematology dergisi editörler
kuruluna 2009 yılında, gelen makale sayısı ve iş yoğunluğu nedeniyle yeni 4 yardımcı editör
atanmıştır. Mutlu Arat, Reyhan Diz Küçükkaya, Mehmet Ertem, Hale Ören, Mehmet Ali Özcan,
Teoman Soysal’dan oluşan editörler kuruluna Muzaffer Demir, Ayşegül Ünüvar, Celalettin Üstün
ve Neşe Yaralı katılmıştır.
2008 yılında TJH nin makale kabul oranı %74.6 dır. Bir makalenin kabul aldıktan sonra
yayınlanma arasındaki süre de yaklaşık 235 gündür.
Turkish Journal of Hematology web sayfası “online” olarak makale değerlendirme işlemini
yapmaktadır. Sitede yer alan yazarlara bilgi kısmı, arşiv ve değerlendirme sistemi sürekli güncellenmektedir. 2008-2009 yılında web sitesinden 299 makale gönderilmiş, 81’i basılmış, 33
makale yayınlanma sırasında olup, 72 makale red edilmiştir. Makaleler 2008 yılında 181, 2009
yılında 229 kez hakem tarafından incelenmiştir.
TJH 2005 yılından itibaren İngilizce dil editörü Corinne Can tarafından tüm makalelerin
İngilizcesini düzeltmekte olup, 2008 yılı 4. sayı itibari ile de tüm araştırma makalelerinin istatistikleri, istatistik editörü Mutlu Hayran tarafından kontrol edilip düzenlenmektedir.
Türk Hematoloji Derneği, Turkish Journal of Hematology dergisine derleme ve araştırma
makalesi gönderen üyelerine ve değerli vakitlerini ayırarak makaleleri değerlendiren hakemlere makale başına ödeme yapmaktadır. Hakemlere değerlendirme başına 100 TL ödendi.
Araştırma makalesi ve derlemeler de “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.
2007 yılında dergide değerlendirme yapan hakem sayısı 53; 2008 yılında ise 71 dir.
THD, üyesi olan tüm öğretim elemanlarını ve araştırmacıları hematoloji alanında uluslararası
düzeyde yayın yapmaya teşvik etmek ve Turkish Journal of Hematology dergisinin uluslararası
indekslerde yer almasına yardımcı olmak ilkesiyle oluşturduğu Turkish Journal of Hematology
atıflarına ödenen miktar %25’e çıkarıldı ve 2006 yılından itibaren hematoloji dışı dergilerde yer
alan (SCI-E kapsamında olan) yayınlarda TJH’ ye yapılan atıflarda üyelerimize atıf başına 650
TL destek verildi.
Türk Hematoloji Derneği, aynı zamanda araştırma makalesi ve derlemeler ile katkıda bulunan yazarları da makale başına 350 TL/ üye sayısı kadar desteklemektedir.
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Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 4.Ulusal Sempozyumu Raporu
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Kurulları tarafından düzenlenen “Ulusal Akademik
Yayıncılık 2008” Toplantısı
Tarih: 21-22 Kasım 2008 Yer: Ankara
Bu sene yapılan “Ulusal Akademik Yayıncılık 2008” önceki yıllara göre tüm bilim dallarını
(tıp, sosyal, mühendislik) içermesi açısından oldukça geniş kapsamlı kongre havasında geçti.
800 e yakın kayıt olan toplantıya “Turkish Journal of Hematology” dergisinin ilerlemesi ve
gelişimi için TJH yi temsilen Ipek Durusu katıldı. Toplantıda Ulakbim, teknolojileri ve aldıkları
Avrupa Birliği projeleri, Bilimsel Yayınlarda Etik İlkeler ile dünyada ve ülkemizdeki son durum,
online dergicilik sistemi, Türkiye’nin yayın aktivitesinin artmasındaki faktörler, atıf sayıları ve
atıf etki değerleri, Çağdaş Uygarlığa Ulaşmada Bilim Politikalarının Yeri ve Önemi, Ulusların
Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Stratejileri / Politikaları, Avrupa Birliği Toplumu Bağlamında
Ulusal Bilim Politikamız Bilimsel Araştırmaya Hazırlık Aşamasında Etik Kurul İşlemleri , Bilimsel
Yayınlarda Bias (Taraf Tutma) , Bilimsel Makale Yazım Teknikleri başlıklı konular yer aldı.
Hazırlayan: Aytemiz Gürgey

EK 11 WEB SAYFASI KOODİNATÖRLÜĞÜ 2007-2009 DÖNEMİ ÇALIŞMA
RAPORU
2007 Eylül ayından itibaren THD ve TJH web siteleri teknik hizmeti Lookus firması tarafından
sağlanmaktadır. 23.07.2008 tarihli 9 nolu kararla Novartis firmasının her türlü görüş ve yüklenici firma seçme hakkını elinde tutmak kaydıyla THD web ve TJH web sayfalarına sponsor
olması kabul edildi.
Giriş Sayfası
Güncel olarak ana sayfada duyuru, haberler sürekli yenilenmekte ve basın ve hematoloji
kısmında ise basında çıkan haberler yer almaktadır. TJH sayfasına, veri tabanlarına, hasta
kılavuzlarına ana sayfadan linkler bulunmakta. Eğitim programı ile THD nin organizasyonlarının
güncel listesi yer almakta. Diğer toplantılar kısmında dernek dışı organizasyonlara ait duyurular
yapılmaktadır.
EHA (Avrupa Hematoloji Birliği) ve ESH (Avrupa Hematoloji Okulu) sayfalarına ana sayfadan
link verilmiştir. “Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyon
Stratejisi” kitabı ve THD bültenleri için ulaşım da yer almaktadır. THD Bültenlerinin 2005 den
itibaren tüm sayıları pdf formatında yer almaktadır.
İçerik hakkında
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 pdf formatında eklenmiştir. Hematoloji ile ilgili
yurtiçi ve yurtdışı toplantı takvimi de güncelliğini korumaktadır.
Halk sağlığı adı altında hastalar için hastalıklara ait temel bilgilerin yer aldığı bir kısım oluşturuldu. Bu sayfaya bilimsel alt komitelerden gelen kılavuzlar eklendi. Eksik olan konulara ait National
Cancer Instute’a ait 4 kılavuzda kendilerinden onay alınarak Türkçe’ye çevrildi ve web sayfasına
eklendi. MDS Foudation tarafından Türkçe hazırlanan kılavuzlarda onay alınarak siteye eklendi.
Mevzuat ve kılavuzlar ile güncel bilgilere ulaşım sağlanmaktadır. Hematoloji eğitimi bölümünde Avrupa Hematoloji Birliği eğitim komisyonu ile yapılan çalışmalar, toplantı raporları,
EHA müfredatı, pasaportu ve asistan karneleri yer almaktadır.
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Bağlantılar bölümünde Deneysel Tıp ve Arastırma, Genel, Hemaferezis, Hematolojik
Maligniteler, Hematopatoloji, Hemostaz ve Tromboz, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı,
Kanser Sitogenetiği, Klinik Araştırmalar, Kök Hücre, Kurumlar , Laboratuvar, Şekiller ve
Transplantasyon konularında bilgi veren dergi ya da sitelere linkler yer almaktadır.
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,
THD Endüstri Yurtdışı Araştırma Bursu, “Turkish Journal of Hematology” Destek Programı,
HAUD (Hematoloji Asistan / Uzmanlarına Yurtdışı Destek Programı), Yan Dal Uzmanlık Başarı
Bursu )hakkında bilgi, yönerge ve başvuru formları da yer almaktadır.
THD Veri tabanları Pleksus firması tarafından Prof. Dr. Mustafa Çetin’in yürütücülüğünde ve
ilgili Bilimsel Alt komitelerin katkılarıyla yeniden hazırlandı. Pleksus firması tarafından hazırlanan yeni veri tabanlarında daha önceki eksiklikler giderildi. Etik kurul onayı alan tüm üyelerimize
kullanıcı adı ve şifresi vererek hasta bilgileri giriş ve güncelleme imkânı verilmektedir. www.
thdvt.org sayfasında erişimi yapılan web sayfasında 5 veri tabanı bulunmaktadır. Veri tabanları
2009 yılı başında açıldı, aktif olarak çalışmakta ve hasta kaydı yapılmaktadır.
THD Veri Tabanları
Akut Lösemiler
Mulitpl Miyelom
Kronik Miyelositer Lösemi
MDS
Lenfoma
Daha çok Türkçe bölümünde Prof. Dr. Yücel Tangün’ün hazırladığı hematolojide daha doğru
Türkçe kullanımı için hazırlanmış ve örneklerin yer aldığı yazılar yer almaktadır.
TTB-UDEK bölümünde Türk Tabipler Birliği Uzmanlık Dernekleri çalışma grupları ve konu ile
ilgili toplantı raporları ve duyurular yer almaktadır.
Türk Hematoloji Okulu bölümünde okul kapsamında yer alan öğrenciler ile yapılan kurslar,
ve kurslara ait fotoğraflar yer almaktadır.
EHA tarafından kredilendirilen tüm bilimsel aktivitelerin kredi listeleri de web sayfasında yer
almaktadır.
Turkish Journal of Hematology web sayfası “online” olarak makale değerlendirme işlemini
yapmaktadır. Sitede yer alan yazarlara bilgi kısmı, arşiv ve değerlendirme sistemi sürekli güncellenmektedir. 2008-2009 yılında web sitesinden 299 makale gönderilmiş, 81’i basılmış, 33
makale yayınlanma sırasında olup, 72 makale red edilmiştir. Makaleler 2008 yılında 181, 2009
yılında 229 hakem tarafından incelenmiştir.
Forum aracılığı ile tüm üyelerimize güncel bilgi ve duyurular aktarılmaktadır. Tüm üyelerimiz
forumdan duyuru yapabilmektedirler. Son Dakika Haberleri ile hematolojide çıkan güncel veri
ve gelişmelerde forumdan farklı bir tasarımla üyelerle aktarılmaktadır. Forum’da kullanıcı sayısı
güncellenmiş, kullanılmayan epostalar silinmiş ve yeni üyeler ile yan dal asistanları eklenmiştir.
Tüm üyelerimizin bu haberleşme portalını kullanarak duyurmak istediği haberleri, tüm forum
üyeleriyle paylaşmalarını bekliyoruz.
Aylık Kullanım İstatistikleri : Ortalama aylık hit sayısı 20.999, ortalama aylık 18204 dosya
aktarımı, 1323 sayfaya ortalama 210 ziyaret yapılmakta.
Hazırlayan: Mutlu Arat
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EK 12 YDUS’UN NASIL YAPILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA İLGİLİ
UZMANLIK DERNEKLERİNİN ÖNERİSİ
Ülkemizde uzunca bir süredir tip alanında yan dal uzmanlık eğitimi (yan dal ihtisası) verilememektedir. Gerekli düzenlemelerin yapılamayışından kaynaklanan bu durumun acil olarak
düzeltilmesi gerekmektedir. Yan dal uzmanları, altı yıllık tip eğitimi üzerine, beş yıllık zorlu bir
İç Hastalıkları ihtisası ve onun da üzerine üç yıllık bir üst ihtisas eğitimi; araya giren -zorunludevlet hizmetleri ile son derece uzun ve yorucu bir süreç sonrası yetişmektedirler. Şu anda
ülkemizde yan dal ihtisası programları teorik 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 ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu asamaya başlamak için,
adayın liyakat, bilim insani 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 insani ve öğretim üyesi
olarak yetiştirilecek kişilerin belirleneceği aşamadaki seçmelerden esirgenmemelidir.
Aşağıda imzaları olan bizler, bu alanda çalışan uzmanlık demeklerinin başkanları olarak,
yönetim kurullarımızda alınan kararlara göre: Yan dal İhtisasına başlamak için, sakıncalı olduğunu düşündüğümüz, tek bir yerleştirme sınavı yerine, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi merkezi
esik sınav(lar)ının ardından yüz yüze görüşme (mülakat) yönteminin benimsenmesini ve bu
yönde düzenlemelerin acilen yapılmasını önermekte ve bu konuda her türlü desteği vermeye
hazır olduğumuzu ifade etmekteyiz.
27.08.2007
Akademik Geriatri Derneği- Prof.Dr.Servet Arıoğul
Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği- Prof.Dr. Taner Demirer
Türk Gastroenteroloji Derneği-Prof.Dr.Ömer Özütemiz
Türk Hematoloji Derneği- Prof.Dr. Muhit Özcan
Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği- Prof.Dr. Hasan Yazıcı
Türk Nefroloji Derneği- Prof.Dr.Kamil Serdengeçti
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği-Prof.Dr.Fahrettin Keleştimur
Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Derneği-Prof.Dr Ayfer Tuncer
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EK 13
THD, TC Sağlık Bakanı, TC Sağlık Bakanı Müsteşarı, TEV, Kızılay, Personel Genel Müdürlüğü,
TBMM Başkanı, Sağlık Komisyon Başkanı ve doktor milletvekillerine aşağıda yer alan yazıyı
gönderdi.
Sayın ….,
Ülkemizde hematoloji uzmanı sayısı son derece yetersizdir. Almanya ve İngiltere’de 1000’den
fazla olan sayı, 75 milyon nüfuslu ülkemiz için sadece 200’lü rakamlardadır. Bu durumu uzun
bir süredir konunun paydaşları ile doğrudan çeşitli basın kuruluşları aracılığıyla da dolaylı olarak
paylaşmakta ve konunun önemini vurgulamaktayız. Hasta tedavilerindeki ciddi eksikliklerin yanı
sıra, nükleer felaketlerde de ciddi sorunlara yol açabilecek olan bu konu aynı zamanda ulusal
stratejik bir yaklaşım gerektirmektedir. Hematoloji uzmanı eksikliğine yol açan önemli sebep olan
mevzuattaki sorunlardan kaynaklanan kadro açılamaması konusu çözüldükten sonra hematoloji
kadrolarına yeterli başvuru olmamıştır. Son bir yılda açılan toplam 126 kadronun (2007 Ekim,
2008 Mayıs ve 2008 Mayıs Ek Yerleştirme) sadece 57 sine yeni hematoloji uzman adayları
başvurmuş ve sadece 46 sı görevlerine başlamışlardır. Hematoloji eğitimi ülkemizde ve dünyada
giderek çekiciliğini yitirmekte; artan nüfusla birlikte eksiklik daha büyük boyutlu olacak gibi görünmektedir. Bu durumun somut bazı önlemlerle acilen düzeltilmesi şarttır.
1. Altı yıl tıp fakültesi eğitimi, beş yıl iç hastalıkları veya pediatri ihtisası (birinci ihtisas),
üzerine üç yıllık hematoloji üst (yan dal) ihtisası (ikinci ihtisas) ve her birinin ardından iki yıla
varan; toplamda altı yıla ulaşabilen zorunlu hizmet eklendiğinde 20 yıllık bir eğitim ve zorunlu
hizmet süresinden söz etmekteyiz. Bu noktadan bakıldığında en azından 2. ihtisas sonrası
olan devlet hizmeti uygulaması hematoloji uzmanları için acilen kaldırılmalıdır. Ülkemizin
gerçeklerinden uzak olmayan ve ayakları yere basan yaklaşım da bu olmalıdır.
2. İkinci ihtisasla birlikte dünyanın en zorlu ve çileli eğitimini alan bu çifte uzmanlık sahibi
hekim-bilim adamlarının maddi gelirleri mutlaka arttırılmalıdır.
3. Hasta kaybedilme oranı yüksek hastalarla uğraşan bu grupta ruhsal alanda yaşanan
baskılar ve tükenmişlik durumları en sık şekilde gözlenmektedir. Bu noktadan bakıldığında; tüm
özlük haklarında günün koşullarına uygun düzenlemeler acilen yapılmalıdır.
Tüm bu düzenlemeler birlikte yapıldığında Hematoloji tekrar çekici hal alacaktır. 5 milyon
nüfuslu İrlanda 45 hematoloji uzmanı ile büyük sıkıntı içinde olduğunu ifade ederken, bizim o
düzeyde bile olabilmemiz için 750 uzmana gereksinimimiz bulunmaktadır. Nüfus artış hızımız
ve aktif hematolog görevini çeşitli nedenlerle yap(a)mayacak uzmanlarımız da dikkate alındığında, konunun giderek ağır ve içinden çıkılamaz bir hal alacağı iyice görülecektir.
Türk Hematoloji Derneği, ülkemizde hematoloji alanında çalışacak hekimlerimizi çeşitli
aşamalarda ve şekillerde desteklemektedir. Temel hedef olarak Türk Hematolojisinin ulusal ve
uluslararası alanlarda en yüksek düzeyde tutulmasını amaç edinen Türk Hematoloji Derneği,
yapılacak yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olarak genel sıralamada ilk 20’ye girip hematolojiyi seçen adaylara, sınavda elde ettikleri derecelere göre değişen miktarlarda, karşılıksız
burs verecektir. THD nin amacı öğrenciler tarafından maddi ve manevi çekiciliği sınırlı olan
hematoloji bilimini seçmeleri için çözümler bulmak ve tüm zorluklara rağmen maddi olarak
destek yaratmaya çalışmaktır. Bu destek arayışı içerisinde THD hematolog adayları için Kızılay
ve TEV den de burs almaları için girişimlerde bulunmaktadır.
Sizlere yukarıda altını çizmeye çalıştığımız sorunları ve çözüm önerileni sunmak ve THD
olarak bu noktada üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez
daha vurgulamak isteriz.
Saygılarımızla,
THD Yönetim Kurulu Adına
Prof. Dr. Muhit Özcan
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EK 14
THD, hematolojinin sorunları ve çözüm yolları hakkında Sağlık Bakanına ve TTB başkanı’na
8 Ocak 2008 tarihinde gönderdiği mektup aşağıda yer almaktadır.
Sayın .... ,
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 yetersizdir ve bu sayının hızla arttırılması gereklidir.
Ülkemizde hematoloji eğitimi 6 yıllık tıp fakültesi dönemi ve 5 yıllık iç hastalıkları ihtisasının
ardından 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.
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,
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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 sayıları 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.
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Muhit Özcan
THD Başkanı

EK 16 THD’NİN YDUS SONRASI HEMATOLOJİ ALANINI SEÇMELERİ İÇİN
ADAYLARA GÖNDERDİĞİ DAVET YAZISI
Sayın ……,
Mayıs 2009’da yapılan yan dal uzmanlık sınavında gösterdiğiniz üstün başarı için sizi kutlarım. Uzun ve zorluklarla dolu bir eğitim sürecinin ardından bir kez daha eğitime başlamak ve
aslında ömür boyu sürecek eğitim yaşantınızın yeni dönemecine girmek üzeresiniz. Bu noktada
sizi Hematoloji yan dal uzmanlık eğitimi almak üzere sizin için uygun olan bir hematoloji kadrosuna başvurmaya davet ediyorum.
Sizin de bildiğiniz gibi Hematoloji, dahili dallar (erişkin ve çocuk) içerisinde son on yılda en
fazla gelişme gösterenlerden birisidir. Hem klinik hem de laboratuar alanında baş döndürücü
gelişmeler yaşanmakta olup; bundan sadece yedi yıl önce kök hücre nakli yapılamadığında
kaybedilen hastalar oral ilaçlarla neredeyse şifaya kavuşmaktadırlar. Dünyada 50 yıldır hematologlar tarafından büyük başarıyla uygulanan kök hücre tedavileri son yıllarda pek çok amansız
hastalığın mucizevi tedavisi olarak düşünülmekte ve bu alanda önemli çalışmalar sürmektedir.
Moleküler teknikler ve iletişim alanında yaşanan küçük devrimler hematolojiyi doğrudan ve
derinden etkilemiştir. Bu nedenle hematoloji klinik, laboratuar ve eğitimle ilgili alanlarının her
birinde ilerlemek için en uygun dallardan birisidir. Ülkemizde hematolog sayısının azlığı bizim
alanımızı ayrıca çekici kılmaktadır. Bu azlık, önümüzdeki dönemlerde açılması planlanan yeni
tıp fakültelerinin öğretim üyesi gereksinimi de düşünüldüğünde, hematolog akademisyen adaylarının akademik kadro sıkıntısını en az yaşayacak grupta olacaklarını göstermektedir.
Türk Hematoloji Derneği, yan dal uzmanlık öğrencilerine önemli destekler vermektedir. Geçen
131

yıl kurduğumuz Türk Hematoloji Okulu(THO) bu kapsamdaki en önemli projemizdir. Bu okul yılda
3-4 kez kapılarını açmakta ve tüm hematoloji müfredatının (Avrupa Hematoloji Birliği ile uyumlu)
üç yılda toplam 12 hafta sonu ile tamamlanması planlanmaktadır. Bugüne kadar toplam 4 sınıf
yapılmış olup, beşinci sınıfımız Haziran ayı içerisinde Mardin’de toplanacaktır. Okul sadece
THD’nin maddi desteğiyle yürütülmekte olup, endüstriden kaynak kullanılmamaktadır.
THD, yan dal uzmanlık öğrencilerinin yurt dışı çalışmalarına da önemli katkı sağlamaktadır.
Yurt dışında altı aylık eğitim programlarına katılan arkadaşlarımıza ayda 1000 USD burs ve
uçak bileti desteği sağlamaktayız.
Ulusal kongrelerimizde bu grup arkadaşlarımıza yönelik özel ödüller yer almakta ve her yıl
çok sayıda destek sağlanmaktadır. THO öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak üzere bu yıl
kendilerine alanımızdaki klasik kitap (textbook) hediyeleri verilmiştir. Bunların dışındaki çeşitli
destek programlarımıza web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
THD Yönetim kurulu YDUS’da dereceye girip, hematolojiyi seçen adaylara üç yıllık
eğitim hayatları boyunca karşılıksız burs vermeyi kararlaştırmıştır. Siz değerli meslektaşımı
burs başta olmak üzere, bu olanaklardan yararlanmaya ve önümüzdeki dönemde hematoloji
alanında birlikte çalışmaya davet ediyorum.
Bugüne kadar zaten üstün başarılarla geldiğiniz eğitim ve meslek yaşantınızda YDUS da elde
ettiğiniz başarı tacı nedeniyle sizi tekrar kutlarım. Danışmak istediğiniz bir konu varlığında beni
aramaktan lütfen çekinmeyiniz.
İyi çalışmalar ve nice mutlu yıllar dileklerimle.
Prof. Dr. Muhit Özcan
THD Başkanı

EK 17 YDUS SONRASI HEMATOLOJİ ALANINI SEÇENLERE GÖNDERİLEN
MEKTUP
Sayın …..,
Uzun bir bekleme sonrası gerçekleşen Yan Dal Uzmanlık Sınavındaki başarınızdan dolayı
öncelikle sizi tebrik ediyorum.
Uzun ve yorucu bir dal uzmanlığı eğitiminin ardından şimdi de pediatrik hematolojide yan
dal uzmanlığı eğitimine başladınız. Tıp biliminin en seçkin alanlarından birisi olan Hematolojiyi
seçtiğiniz için ayrıca kutluyorum. Türk Hematoloji Derneği, hematoloji eğitiminiz boyunca sizin
yanınızda olacaktır. İlk defa bu yıl uygulamaya konulmuş olan Türk Hematoloji Okulu projesi
tamamen sizin eğitiminize yönelik yapılandırılmaktadır. THO kapsamında ilk kurs 18-20 Nisan
2008 tarihinde Edirne’ de, ikincisi 27-29 Haziran 2008 tarihinde Zonguldak’ da başarıyla
gerçekleştirilmiştir. Üçüncüsü ise 15-16 Kasım 2008 tarihinde Isparta’da gerçekleştirilecektir.
Tamamen THD sponsorluğunda düzenlenen bu kurslar ve dernek hakkındaki diğer konularla
ilgili bilgilere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Sizi ayrıca THD üyeliğine davet etmekten mutluluk duyuyorum. Lütfen web sayfamızdan belgelere ulaşarak başvurunuzu yapınız.
Türk Hematoloji Derneği olarak siz genç, dinamik, hekim meslektaşımızı geleceğe umutla
bakmamıza yol açan iyiliklerden biri olarak gördüğümüzü bilmenizi isterim.
Sizlere hematoloji yaşamınızda yararlı olabileceği düşüncesiyle dernek kütüphanemizden
eğitsel amaçlı basılı materyallerimizi gönderiyorum.
Seçkin hematoloji toplumuna hoş geldiniz derken, hematolojimizi çağdaş uygarlıklar düzeyinde tutacak başarılarınızın devamı arzusuyla iyi çalışmalar dilerim.
Prof. Dr. Muhit Özcan
Başkan
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EK 18 THO İLE İLGİLİ OLARAK ÜNİVERSİTELERİN BİLİM DALI
BAŞKANLIKLARINA 10.08.2009 TARİHİNDE GÖNDERİLEN
BİLGİLENDİRME YAZISI
Sayın ….,
Ankara’da Ekim 2007’de yapılan 34. UHK sırasında ilk kez duyurduğumuz ve daha sonra da
çeşitli fırsatlarla haberlerini aktardığımız Türk Hematoloji Okulu (THO) projesinin son durumu
hakkında bilgilendirmek isterim. Hepimizce bilindiği gibi, mevzuattaki bazı sorunlar yüzünden,
Hematoloji eğitimi almak üzere yan dal araştırma görevlisi (YDAG) kadroları uzunca süre
açılamamış; bu sıkıntılı dönemin ardından ilk merkezi sınav Ekim 2007 döneminde yapılmıştır.
Sonuncusu Mayıs 2009 döneminde olmak üzere toplam dört sınav yapılmış ve bunların sonucunda, 56 yan dal araştırma görevlisi erişkin ve çocuk hematolojide görevlerine başlamışlardır
(Bir kısmı istifalarla ayrıldılar). Son sınavda başarılı olan 44 aday yan dal yapmak için başvurmuş olup, henüz az bir bölümünün atamaları gerçekleşmiştir.
THO’nun birincil hedefi, araştırma görevlilerinin eğitim dönemleri boyunca temel hematoloji bilgilerini yalın ve güncel olarak almalarını sağlamaktır. Bu hedefe yürünürken Avrupa
Hematoloji Birliği (EHA) ile de program eşgüdümü bir ölçüde yapılmaya çalışılmaktadır. İkinci
derecede önem taşıyan hedefler arasında tüm hematolog adaylarının birbirlerini tanımaları ve
saygıya dayalı ilişkiler kurarak uzun erimde üretkenliğe dönük işbirliği olanaklarının yaratılması
en başta gelmektedir. Bunu sağlamaya yönelik olarak, ekip ruhuna uygun şekilde bir odada
iki kişi kalacak şekilde konaklamaktadırlar. Genç meslektaşlarımız bu toplantılarda kıdemlilerini
ve hocalarını tanıma fırsatı da bulmaktadırlar. Üç yılda 10-12 kez açılacak okul derslerinde
tüm hocalarımız doğal öğretmendir. Toplantı yeri seçimi de aynı şekilde özenle yapılmaktadır.
Bugüne kadar okulumuz sırasıyla Edirne, Zonguldak, Isparta, Antalya ve Mardin gibi ülkemizin
değişik bölgelerinde toplanmıştır. Bu toplantılar, zorunlu olmadıkça veya çok uygun koşullar
olmadıkça, lüks otellerde yapılmamakta; aksine fiziksel koşullar elverdiğince üniversitelerin
olanakları kullanılarak yapılmaya çalışılmaktadır.
Bundan sonraki ilk faaliyet olan bir günlük uygulamalı moleküler hematoloji kursu Ankara
Üniversitesinde, ülkemizde ilk kez yapılacak olan EHA-Avrupa Hematoloji Okulu-Türk
Hematoloji Okulu ise Erciyes Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecektir. Burada da amaç
akademik ortamda eğitimin sürmesini ve ileride yurt dışında pek çok toplantıya katılacak bu
hematolog akademisyen adaylarının, olabildiğince, öncelikle kendi ülkemizin farklı bölgelerini
tanımalarını sağlamaktır. Toplantı tasarımı standart olarak Cuma gidiş, Pazar dönüş şeklinde
yapılmaktadır. Bu sürede genellikle 12 saat kuramsal ders anlatılmaktadır. Bu okul için dışarıdan maddi destek alınmamakta; tamamen THD’nin maddi destekçiliğinde yürütülmektedir.
Okul projesi değişken müfredat (eğitim program kapsamı) temelli olup, EHA projeleri ve
okulları ile uyuşumlu olmasına çalışılmakta; ayrıca da saptanan eksiklikler doğrultusunda güncellenebilmektedir. Okul sınıflarımızda dördü sadece YDAG’ye yönelik yapılmışken, bir tanesi
(Kemik İliği yetmezliği, Antalya) genç hematoloji uzmanlarını da kapsayacak şekilde Uzmanlık
Sınıfı (Master Class) tarzında gerçekleştirilmiş; bu toplantıya hematolog meslektaşlarımız da
THD konuğu olarak katılmışlardır.
Henüz yolun başında ve pek çok eksiği olan bu projede, sevinçle ve mutlulukla ifade
etmeliyim ki, öğrencilerimiz olan meslektaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler, arzulanan tüm
hedeflere ulaşma konusunda önemli yol aldığımızı göstermektedir. THD’nin okul projesinin
başarısı öncelikle siz hocalarımızın başarısıdır. THO’ya bugüne kadar vermiş olduğunuz destek
için şükranlarımı sunar, her türlü öneri ve geri bildirimlerimizin birlikte daha iyiyi bulmamıza
yardımcı olacağı inancıyla saygılarımı sunarım.
Prof. Dr. Muhit Özcan
Başkan
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EK 19
THD’nin 27.11.2008 tarihli ‘Üye Yapısı Kesitsel Değerlendirmesi’ konulu forum duyurusu
aşağıda yer almaktadır.
THD 500’ü aşkın eylemli üyesi ile çalışma alanındaki lider uzmanlık derneği görevini sürdürmektedir. Üyelerimizin demografik özelliklerinin kesitsel analizi nicedir THD ilgi alanındaydı.
Bu sosyolojik değerlendirmenin aynı zamanda THD-YK olarak gelecek hedef ve projelerimizi
de şekillendireceği kaçınılmazdı.
2000 yılı sonrası yılda ortalama 40-45 arası üyelik başvurusu yapıldığı anlaşıldı. 2001-2003
yılları arasında ortalama 50-60 olan bu sayının 2008’de 25-30’a kadar gerilemesi yeni yetişecek ve yetişmekte olan uzman sayısının düşüklüğü öngörülürse daha da derinleşebileceğinin
bir ön göstergesi. THD-YK olarak geliştirdiğimiz kan bilim ve kan bilimciliği özendirici ödül/destek programları ve eğitim desteklerine yönelik Türk Hematoloji Okulu (THO) bu öngörümüze
yönelik çalışmalarımızın başında yer almakta.
Üyelerimizin yüzde 43’ü kadın ve %57’si de erkek. Bu her zaman sözü edilen, ülkemizde
ve çağdaşlarımızda hedeflenen ama bu düzeyde yakalandığını bilemediğimiz dengeli medeni
dağılım bizce THD’nin başarısının altında yatan etmenlerin başında. Ama yinede THD-YK’da
hiçbir kadın kanbilimcinin olmaması anlaşılır değil.
Üyelerimizin yaş dağılımı büyük çoğunluğun (%68) 30-50 yaş kesitinde olduğunu göstermekte. İkinci olarak %25 51 yaş ve üstü üyelerimiz var. Kanbilimin bir üst dal olması ve iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları eğitimi üzerine yan dal uzmanlığı olarak yapılması bu kesitsel
analizi destekleyebilir. Ama son 3 yılda yetişen hematolog sayısının azlığı ve son iki YDUS’da
özellikle erişkin kadrolarının yarısının boş kaldığı düşünülürse bu konuda yakın zamanda bir
gelişme olacağını düşünmek oldukça zor. Genç bilim insanlarına itici güç ve mesleki işbirlikçi
olarak acilen gereksinimiz olduğu çok açık.
Çalışmakta olduğu illere göre dağılım yapıldığında ise, THD kayıtlarında tüm adres verilerinin
de güncel olamadığı da göz önüne alarak yorumlarda dikkatli olmalıyız. Ankara, İstanbul ve
İzmir üç büyükleri (%69), Adana, Kayseri, Antalya ve Bursa takip etmekte. Yirmi dokuz ilimizde kanbilimciler çalışmakta. Üç büyük ilimizde görülen dağılım ülkemizin sağlıksız ve plansız
batıdaki bölge ve il yoğun nüfus dağılımının da bir yansıması. Bu durumdan devlet, üniversitelerimiz ve uzmanlık dernekleri olarak ileriye yönelik her türlü plan ve hesaplamada görüş ve
önerilerimizi sunmalı ve bu konuda hazırlıklı olmalıyız. THD olarak hem ülkemizde kanbilimciler
ve ilgili dal bilimcilerin sayısı ve çağdaş kan bilim eğitimi konusunda hazırladığımız raporlar ve
basına söylemler ile bu konunun altını çiziyoruz. Ülkemizde kan bilimci sayısı ve dağılımının
gerçekçi olmadığı ve çağdaşlarının oldukça gerisinde olduğu çok açıktır. Bu eksiklik hematopoietik kök hücre transplantasyonu gibi yetişmiş hekime mecbur olan yaklaşımlarda ülkemizin
istediği ivmeyi ve hedeflerini uzun süre yakalayamayacağını ve hastaların bu nedenle bekleme
listelerinde kaybedilebileceğini düşündürmektedir.
THD bu eksikliklerin bilincinde olarak ülkemizde kan bilim eğitimi alan hekim sayısını ve kan
bilime kaybolan ilgiyi arttırmak için planlarını yapmış ve çalışmalarına başlamıştır. Geleceğimiz
için kaygılı olduğumuz bu günlerde hepimize düşen görev çevremizdeki ilgili genç bilim insanı
ve hekimleri kan bilim heyecanı ile tanıştırmak ve onları camiamıza ve kan bilime kazandırmak
olmalıdır.
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EK 20 GENEL DUYURU
THD’nin Değerli Üyeleri,
Bu yıl 42 yaşını doldurmakta olan Türk Hematoloji Derneği, 600’ün üzerinde aktif üyesi
ile önemli ve etkili bilimsel bir sivil toplum örgütü olarak, tüzüğü doğrultusunda çalışmalarını
yürütmektedir. Derneğimiz alanındaki tek dernek olmanın getirdiği sorumluluğun da bilinciyle
şu ana kadar yaptığı tüm bilimsel toplantı, kurs ve kongreleri, kişileri değil kurumsal kimliği
daima ön planda tutarak, akılcı hedefler ortaya koymak suretiyle gerçekleştirmiş ve pek çok
uzmanlık derneği için model oluşturmuştur.
Koşulların dayatması nedeniyle ön plana çıkan hekimlik işlevimiz, bilimsel araştırma yapmamızı, alanımızdaki gelişmeleri izlememizi güçleştirmektedir. Uzmanlık alanlarımızda bilimsel
çalışmalar yapıp, bunları uluslararası saygın dergilerde, özgün araştırma olarak yayımlamanın
öncelikli olduğu da her türlü tartışmanın dışındadır. Tıp biliminde yaşanan baş döndürücü gelişmelere, ondan daha hızlı, başka bir gelişmenin de eşlik ettiği malumlarınızdır. Kongre turizmi
olarak da adlandırılan bu sosyoekonomik olgu, bilimsel gelişmeleri izleme zorunluluğumuz
nedeniyle meslek yaşantımızın yadsınamaz parçası haline gelmiştir. Kongre ve toplantılarımızın
ajandalarımızda giderek daha fazla yer tutmaya başladığı bu ortam, ülkemizdeki bilim üretimi ve
ekonomik gelişmişliğimizle paralel gitmeyen kongre ve toplantı yoğunluğunun bizler için sinsi
bir tehdit haline geldiği yönündeki ciddi kaygıların, Türk Hematoloji Derneği olarak, paylaşılması
ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle, toplantı katılımlarımızda daha fazla özen göstermek, seçici
olmak salt bir tercih olmanın ötesinde bir zorunluluk haline gelmektedir.
Tüm çalışmalarımızda ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulların mutlaka
göz önünde bulundurulması zorunluluğu, sahip olduğumuz güç ve kaynakların akılcı, etkili
kullanımını da gerektirdiği dikkate alındığında, büyük özverilerle oluşturulmuş uluslararası
platformlarda saygınlığa sahip, mevcut güçlü yapıları zayıflatacak her türlü oluşumun alanımıza zarar vereceği de açıktır. Derneğimiz, tüm üyelerimizi aktif hale getirmeye ve üretime
yönelik olarak işbirliği olanaklarını yaşama geçirme yönünde ciddi bir yol kat etmiş iken,
alanımız içinde, hedefleri ve gidereceği eksiklikler üzerinde yeterince çalışıldığı hususunda
tatminkâr açıklamalarından haberdar olamadığımız yeni oluşumlar, alanımıza yarar değil zarar
verecektir. Hematolojide ve bağlantılı çalışan herkesin belli bir alanda eksikliği giderecek ve
kuruluş varlığını anlamlı kılan hedefleri olanlar dışında, yeni dernek oluşumlarını desteklerken
“neden, nasıl ve kim” sorularını sorması gerektiği yönündeki inancımızı paylaşmayı gerekli
ve zorunlu görüyoruz. Çok sayıda toplantı, kongre ve çok sayıda yeni dernek, mevcut güç
ve kaynaklarımızın akılcı, etkin kullanımını olumsuz etkileyecek; belki de iyi niyetle belirlenen
hedeflere ulaşılmasını engellediği gibi alanın tümüne de zarar verecektir. Amacı iyi tartışılmamış, saptanmamış yeni oluşumların, başka yeni oluşumların doğuşuna zemin oluşturacağı asla
göz ardı edilmemelidir.
THD, kurumsal olarak, tüm üyeleriyle birlikte oluşturduğu genel çizgisini bir kez daha vurgulamayı, alanıyla ilgili bu gözlem ve kaygılarını üyeleriyle paylaşmayı tarihe düşülecek bir notun
ötesinde, görev bilmektedir. Tüm üyelerimize saygı ile duyurulur.
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