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Ahmet Lütfi Akar
Türk Kızılayı Genel Başkanı
President of Turkish Red Crescent

Değerli Kızılaycılar ve Kızılay Dostları;
Günümüzde tıp ve teknoloji alanındaki tüm gelişmelere rağmen kan ve kan bileşenlerinin yerine geçebilecek bir tedavi aracı bulunamadı. Dolayısıyla kan, kaynağı yalnızca insan olan ve elde edilmesi hususunda
başka alternatifi olmayan bir tedavi aracıdır.
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Distinguished Red Crescent
Members and Associates;
Despite all the developments in medicine and
technology today, it is still not possible to find a
treatment instrument that replaces blood and blood
components. Blood is an instrument of treatment
originated from human and with no other alternatives.

Türk Kızılayı, ülkemizde kan ihtiyacının gün geçtikçe
arttığı ve kan ya da kan ürünlerinin elde edilmesi hususunda bağış dışında bir alternatifi olmadığının bilinciyle 1957 yılında, İstanbul ve Ankara’daki ilk kan merkezlerini açtı fakat açılan bu merkezler hızla büyüyen
ve gelişen Türkiye için tabi ki yeterli olmayacaktı.

Therefore, the Turkish Red Crescent opened the
first blood centers in Istanbul and Ankara in 1957
by recognizing the need for blood in our country.
However, these centers would not be enough for the
growing and developing Turkey at all.

Türk Kızılayı bunun bilinciyle bütün faaliyet alanlarında
olduğu gibi bu alanda da kendini yeniledi ve yatırımlarını artırdı. Bugün Türkiye genelinde bulunan, 16 Bölge
Kan Merkezi, 62 Kan Bağışı Merkezi, mobil kan bağışı
araçları ve çalışanlarımızın üstün gayretleriyle ülkemizin dört bir köşesindeki hastanelerde tedavi gören
hastaların yüzde 80’ine kan ulaştırır duruma gelindi.

Being aware of this, the Turkish Red Crescent renewed
itself and increased its investments in this field like
in the other fields. Now we have 16 Regional Blood
Centers, 62 Blood Donation Centers, mobile blood
donation vehicles throughout Turkey and 80% of the
patients under treatment in the hospitals in all over the
country can reach blood thanks to the great efforts of
our personnel.

Kan aynı zamanda, içerisinde çeşitli hastalıkları barındırma riski yüksek bir üründür. Yeterli önlemlerin alınmaması halinde şifa arayan insanların yeni hastalıklarla
karşı karşıya kalması çok mümkündür. Türk Kızılayı bu
düşüncelerle 2005 yılında Sağlık Bakanlığı’nın desteği
ile “Güvenli Kan Temini Programını” başlattı.

However, blood is a product with a high risk of
embodying various diseases. When you want to save a
life, you may lead to some other problems. Therefore,
we initiated the “Safe Blood Supply Program” in 2005
with the support of the Ministry of Health based on the
adverse experiences that we had in the past.

Bu program dâhilinde, modern kan bankacılığının tüm
yenilikler titizlikle uygulanmaya başlandı. Bu kapsam-

Moreover, the details required by the modern blood
banking started to be carefully performed under

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

da kan merkezlerimiz ve kan alma birimlerimiz çağın
gerektirdiği teknolojik altyapı ile güçlendirildi; yetişmiş
insan kaynağını içinse önemli yatırımlar yapıldı.
Türk Kızılayı olarak, güvenli kan bağışında belki de en
önemli unsur olan düzenli ve bilinçli bağışçıların, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü. Üniversiteler, özel sektör ve kamu kurumlarının da desteği ile
ülke genelinde çeşitli kan bağışı kampanyaları düzenlendi.
2005 yılında 342.146 ünite kan bağışı alınabilirken;
“Güvenli Kan Temini Programı”, eğitimler ve kampanyalar sayesinde 2013 yılında 1 milyon 640 bin 878 ünite kan bağışına ulaştı. 2015 yılı sonunda ise, 2 milyon
ünite kan bağışı rakamına ulaşarak ülkemizin kan ihtiyacının tamamını karşılamayı hedefliyoruz.
Kızılay’ın bu önemli hizmetinin başarıya ulaşmasında
desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanlığı’na, gönüllülerimiz ve bağışçılarımıza, üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerine ve Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz yöneticilerine ve çalışanlarına
teşekkürlerimi sunuyor, kan bağışlarının önümüzdeki
dönemde de artarak devam etmesini diliyorum.
En derin saygı ve sevgilerimle.

this program. In this regard, our blood centers,
blood taking units have been reinforced with the
technological infrastructure required by the era and a
great investment has been made in qualified human
resources.
As the Turkish Red Crescent, we have always carried
out education and awareness activities for encouraging
continuous and conscious donors, which is probably
the most important factor in safe blood donation.
With the support of the universities, private and public
institutions, blood donation campaigns have been
organized throughout the country.
While 342.146 units of blood donation could be
received in 2005; it increased up to 1 million 640
thousand 878 units thanks to the“Safe Blood Supply
Program”, trainings and campaigns. At the end of 2015,
we aim to meet all the blood needs of our country by
reaching 2 million units of blood donation.
I would like to extend my gratitude’s to the Ministry
of Health for their full support in this accomplishment
of the Red Crescent, to our volunteer donors, the
universities, public institutions and organizations and
the representatives of the private sector, the managers
and personnel of our Directorate General of Blood
Services and I wish the blood donations would
increase in the next periods.
Best regards.
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Gülsüm Özet
Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi

Ülkemiz bugün, tıp alanında teknolojinin geliştiricisi ve
uygulayıcısı olmayı sürdürmektedir. Hizmet sunduğu
sağlık alanında, gelinen aşamanın takipçisi ve yeniliklerin uygulayıcısı olan Türk Kızılayı;vizyonu gereği, dünyada kabul görmüş çağdaş uygulamaları Bakanlığımızın
destekleriyle ülkemizin gereksinimlerine göre uyarlayarak hayata geçirmektedir.
Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı arasında,“Kan Tedarik
Sisteminin Yürütülmesi” ve “Plazma Temini”ne ilişkin
iki ayrı protokol imzalanmıştır. Her iki protokol, Türk
Kızılayı Güvenli Kan Temini Programı kapsamında, gerek kan ve kan bileşenlerinin gerekse plazma kaynaklı
ürünlerin hammaddesinin; gönüllü ve düzenli kan bağışçılarından sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda yürütülen faaliyetlerimiz; gerek Bakanlığımız tarafından başlatılmış olunan Avrupa Birliği destekli projelerle gerekse 2005 yılından bu yana başarıyla
sürdürülen Güvenli Kan Temini Programı kapsamındaki
vizyonel projelerle desteklenerek yürütülmektedir.
İçerisinde bulunduğumuz yılda,“Türkiye’ de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi AB Projesi” tamamlanırken;Şubat ayında da “Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı AB Projesi”ne başlanmıştır. Proje ile gönüllü ve
düzenli kan bağışını teşvik etmeye yönelik ilk ve orta
öğretim müfredat değişikliğinin incelenmesi, gerekli
düzenlemelerin yapılması ve bu düzenlemelerle beraber eğitim materyallerinin hazırlanması; bunların yanı
sıra paydaşlar arasında ve toplumda “Gönüllü, Karşılıksız ve Düzenli Kan Bağışçısı Kazanımı” konusunda farkındalığın oluşturulması ile güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak,merkezi laboratuvar yönetimi uygulamaları akreditasyonlarla standart hale getirilmiştir. Misyonumuz
gereği, sağlık alanındaki çağdaş uygulamaların hayata
geçirilmesi; hizmete sunulan kan ve kan bileşenlerinin
güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı
direktifleri doğrultusunda NAT (Nükleer Amplifikasyon
Testi) testlerinin rutin tarama testlerine eklenmesi çalışmaları yürütülmektedir. NAT ile enfeksiyonların “pencere dönemi” diye tabir edilen ve rutin tarama testleri
ile tespit edilemeyen dönemlerindeki risklerin, dünya
genelinde kabul edilebilir minimal düzeylere indirgenebilmesi hedeflenmektedir.
Ülkemizde sağlık alanında gelinen diğer bir aşamada
dünya standartlarında kemik iliği naklininyapılmasıdır.
Ailesinde uyumlu verici bulunamayan hastalar için baş-

Our country maintains to be the developer and performer
of the medical technology. Turkish Red Crescent, being
a follower of the progress made and implementer of the
innovations in the field of healthcare puts the world-wideaccepted contemporary implementations into use as a
part of its vision after adapting them to the needs of our
country by receiving the support of our Ministry.
Between the Ministry of Health and Turkish Red Crescent,
two separate protocols were signed on “Executing the
Blood Supply System” and “Plasma Supply”. These two
protocols aim to obtain the raw material of either the
blood and blood components or the plasma-based
products from volunteer and regular blood donors under
the Turkish Red Crescent Safe Blood Supply Program. Our
activities carried out in this regard have been executed
in coordination with the projects initiated by our Ministry
and funded by European-Union and the visional projects
initiated under the Safe Blood Supply Program successfully
carried out since 2005.
In the current year, The “EU Project on Strengthening
the Blood Supply System in Turkey” was completed, and
the EU Project on Acquiring the Future Blood Donors”
was initiated in February. The project aims to revise the
changes in the curriculum of the primary and secondary
education to encourage volunteers and regular blood
donation, to make the necessary arrangements and to
prepare educational materials with these arrangements;
as well as, to raise and strengthen awareness among the
stakeholders and in the society in “Acquiring Volunteer,
Free and Regular Blood Donation”.
The Directorate General of Turkish Red Crescent Blood
Services standardized the central laboratory management
practiced through accreditations. As a part of our mission,
the actions taken to include the NAT (Nuclear Amplification
Test) tests in the routine screening tests in line with the
directions of the Ministry of Health in order to actualize
the contemporary practices in healthcare and to ensure
the safety of the blood and blood components have been
carried out. It is intended to reduce the risks that occur
during the “window period” of the NAT infections and that
cannot be detected through routine screening tests to the
world-wide accepted minimum levels.
Another point that has been reached in the healthcare area
in our country is to make bone marrow transplantation

latılan proje kapsamında;Sağlık Bakanlığı ile imzalanan
TÜRKKÖK projesi çerçevesinde, “kök hücre” bağışında
bulunmak isteyen vatandaşlardan kan örneği alınmaktadır. Alınan kan örnekleri Bakanlığımızın belirlediği
akredite laboratuvara teslim edilmektedir. Türk Kızılayı
ise uygun kemik iliği bekleyen hastalar ile hayırsever
bağışçılar arasında köprü olacaktır.
Türk Kızılayı Kan Bankacılığında kalite yolculuğu yönetim sisteminin standardizasyonu ile başlamış, laboratuvar kalite kontrol ölçümleri ile devam etmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1993 yılında Kan Hizmet Birimleri için kalite kavramı ‘belirlenmiş olan şartlara uygun hizmetin veya ürünlerin sürekli ve güvenilir
düzeydeki performansı’ şeklinde tanımlanmıştır. Bu
tanımdan yola çıkarak harekete geçen Türk Kızılayı
için ‘ürün’ olarak tanımlanan gerek kan ve kan bileşenlerinin, gerekse plazma kaynaklı ürünlerin klinik olarak
etkin ve güvenli olması temel amaçtır. Bu amaca ulaşmak için hasta, kan bağışçısı ve personelin maksimum
güvenliğini sağlayacak, sonucunda da maksimum klinik etkinliğe ulaştıracak olan tüm prosedürler kalite
esasına göre hazırlanarak güvence altına alınmıştır.
Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, toplumun genelini kapsayan kan bağışçısı kazanımı ve toplumun bu
konuda eğitilmesi faaliyetlerinde, bu yıl dokuzuncusu
gerçekleştirilecek olan”Hedef-25 Projesi” ile üniversite
gençliğini yanına almıştır. Proje kapsamında üniversite
öğrencilerinin katılımlarıyla her yıl çalıştay düzenlenmektedir. Teknik eğitim ve organizasyon konularında
donatılan öğrenciler yıl içerisinde kendi üniversitelerinde organizasyonel çalışmalar gerçekleştirerek
kan bağışı hedeflerinin çok önemli bir takipçisi ve
destekçisi olmaktadırlar. Çalıştaylarda oluşan sinerji,
ulusal kazanım projelerine de yansıtılmaktadır. Aramıza katılan gönüllülerimizin katkıları ve üniversite yönetimlerinin destekleriyle kan bağışı organizasyonları
düzenlenmekte, kan bağışçısı kazanımı uzmanlarımız
tarafından verilen eğitimlerimiz daha geniş kitlelere
ulaşabilmektedir.
Ülkemiz genelinde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek tüm projelerde yer alarak üzerimize düşen görevleri Kızılayımıza yakışan kararlılık ve mütevazilikle
sürdürmeye devam edeceğiz. üstlendiğimiz bu büyük
sorumluluklardaki başarılarımızın haklı gururunu, özverili çalışanlarımızla beraber siz değerli destekçilerimizle paylaşmaktan gurur duyuyorum.

in global standards. Under the projects initiated for the
patients who do not have a consistent donor in their family,
blood samples are taken from the people who want to
donor “stem cells” in line with the TÜRKKÖK project signed
with the Ministry of Health. These blood samples are sent
to an accredited laboratory determined by our Ministry.
Turkish Red Crescent will be a bridge between the patients
expecting a consistentbone marrow and the helpful donors.
The quality journey of the Turkish Red Crescent Blood
Banking has been set off by the standardization of the
management system and kept on with the quality control
measurements of the laboratories. The quality concept
was defined by the World Health Organization as the
‘continuous and reliable performance of the services and
products complying with the pre-determined conditions’
for the Blood Services Units in 1993. Based on this definition,
Turkish Red Crescent attaches great importance to the fact
that the blood and blood components defined as “products”
and the plasma-based products should be clinically
effective and reliable. To this end, all the procedures that
would have the maximum safety for the patient, the donor
and the personnel and therefore bring the maximum clinic
activity are guaranteed based on the quality principle.
Directorate General of Blood Services has the support of
the university youth with the “Goal-25 Project” to be carried
out for the ninth time this year regarding the acquisition
of blood donors in the entire society and educating
people in this regard. Workshops are organized every
year with the participation of university students under the
project. Equipped in the areas of technical education and
organization, the students become a significant follower
and supporter of blood donation aims by carrying out
organizational activities in their own university during the
year. The synergy created in the workshops is also reflected
on the national acquisition projects. Blood donation
organizations are held with the contributions of our
volunteers and the support of the university administration
and the acquisition of blood donors can go farther in the
groups with the trainings provided by our experts.
We will keep on carrying out our missions by participating
in all the former and future projects in a way that suits the
determinism and modesty of Turkish Red Crescent. I feel
proud and honored to share our great achievements in
these massive responsibilities we have undertaken with the
valuable supporters like you together with our devoted staff.

Nurettin Hafızoğlu
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürü

Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2005
yılında başladığı Güvenli Kan Temini Programı kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 9. yılını geride
bırakmıştır. Geçen zaman içerisinde çok önemli başarılara imza atmış, kapasitenin artırılması ve altyapının iyileştirilmesine hız kesmeden devam etmiştir.
Kaynağı insan olan kanın tedarik edilmesi sürecindeki
bu başarılarda; tüm Bölge Kan Merkezleri ile bağlı Kan
Bağışı Merkezlerimizin profesyonellerinin yanı sıra vatandaşlarımızın gönüllü ve özverili katkılarının da yeri
büyüktür.
2013 yılı; gerek Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nün gelişiminde, gerekse ülkemizde yürütülen kan bankacılığı faaliyetlerinde,Türk Kızılayı Kan
Hizmetleri’nin varlığını göstermiş olduğu ve önemli
başarıların elde edildiği bir yıl olarak hatırlanacaktır.
Yetkili Otorite’ nin başlattığı ve bizim paydaşı olduğumuz projeler, bu yılın önemli kilometre taşlarındandır.
“Türkiye’ de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesi”, vatandaşlarımızın layık olduğu yüksek standartta ve yeterli miktarda güvenli kanınTürk Kızılayı
Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ ne bağlı Bölge Kan
Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla temin edilmesi amacıyla başlatılmıştır. Avrupa Birliği (AB) desteği ile Sağlık
Bakanlığı sahipliğindeki projenin müşterek yaralanıcısıolarak desteklenen proje 2 yıl içerisinde tamamlanmıştır. Proje neticesinde oluşturulan düzenlemeler ile
ülke kan ihtiyacına göre nihai gerekliliklerin Bakanlığımız tarafından belirlenmesinin ardından; alt yapı
gereksinimlerine yönelik eylemler stratejik dokümanlarımızda planlanarak gerekli yapılanma programlanmaktadır.
“Geleceğin Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi”, güvenli kanın temin edilmesindeki sorunları gidererek
toplum sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunulması
amacıyla 2013 yılında AB desteği ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın sahipliğinde, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün müşterek
yararlanıcısı olarak başlatılmıştır. Proje; ilk ve ortaöğretim okullarının müfredatlarının ilgili derslerinde gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışını teşvik etmeye
yönelik ihtiyaç duyulan düzenlemelerin yapılmasını,

Turkish Red Crescent-Blood Services General
Directorate has left its 9th year behind in the works it
began in 2005 and carried out within the scope of Safe
Blood Supply Program. It has put its signature under
very big accomplishments in the course of time and
continued to increase the capacity and improve the
infrastructure without slowing down. The professionals
at all Regional Blood Centres and affiliated Blood
Donation Centres as well as voluntary and devoted
contributions of our citizens have big shares in these
accomplishments in the process of blood supply,
which has its source in human beings.
2013 will be remembered as the year Turkish Red
Crescent-Blood Services made its presence felt and
achieved big successes both in the development
of Turkish Red Crescent-Blood Services General
Directorate and blood banking activities carried out in
our country. The projects initiated by the Competent
Authority and of which we are partners are among the
significant milestones of this year.
‘‘Enhancement Project on Blood Supply Systems in
Turkey’’ has been initiated for the purpose of supplying
high standard and sufficient safe blood, which our
citizens deserve, via the Directorates of Regional Blood
Centres under the Turkish Red Crescent-Blood Services
General Directorate. Supported as the joint beneficiary
of the project owned by Ministry of Health, the Project
was completed in 2 years with the support of European
Union (EU). The necessary structuring is scheduled by
planning actions for infrastructure requirements in our
strategic documents after ultimate requirements are
determined by our Ministry according to the country’s
need for blood through regulations created at the end
of the project. ‘‘Project on Recruitment of Future Blood
Donors’’ was initiated in 2013 under the ownership of
Ministry of National Education as a joint beneficiary
of Ministry of Health and Turkish Red Crescent-Blood
Services General Directorate with the support of EU
in order to contribute to the improvement of public
health by eliminating problems during the supply of
safe blood. The project aims to make regulations
needed for promoting voluntary, unpaid and regular
blood donations in the relevant lessons of elementary

bu düzenlemelerin eğitim araç ve gereçleriyle desteklenmesini ve proje paydaşlarının “Kan Bağışçısı Eğitimi
ve Kazanımı” alanında kapasitelerinin geliştirilmesini
hedeflemektedir.

and secondary school curriculum, supporting these
regulations with equipment and tools for education,
and increasing the capacity of project partners in the
field of ‘‘Acquisition and Education of Blood Donors’’.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin TÜRKÖK Projesi’nin ilk adımı olan Uygun Gönüllü Vericilerin Belirlenmesi ve Örneklerin Alınması kapsamında
Kök Hücre Bağışçılığı Projesi çalışmalarına 2013 yılı
içerisinde başlanmıştır. Proje kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokole göre ülke genelinde
Türk Kızılayı bünyesinde 12 bağış merkezi kurulmuş ve
isteyen vatandaşların artık ilik bağışında da bulunabilmesi sağlanmıştır.

The works for Stem Cell Donation Project were
initiated in 2013 within the scope of Determination of
Suitable and Voluntary Donors and Sampling, which
is the first step of TÜRKÖK Project of Turkey Stem
Cell Coordination Centre. 12 Donation centres were
established within Turkish Red Crescent throughout
the country as per the protocol signed with Ministry
of Health, and it is also ensured that voluntary citizens
can now donate blood.

Bunların yanı sıra, toplumda Kan Bağışı bilinci ve ilgisinin artırılmasında sporseverlerin desteğinin alınması amacıyla Taraftar Ligi Projesi başlatılmış ve hedef
grupta geniş yankı uyandırmıştır.Proje, futbol camiası
taraftarlarının kan bağışına ilgisinin artırılmasını ve tribünlerde taraftarların aynı amaç ile iç içe oturabilmesini amaçlamaktadır. Bu proje,‘her taraftarın kendi takımı adına ülke kan ihtiyacına özveride bulunmasının
yanı sıra; centilmenlik ve dostluğun, liglerdeki mücadelenin önüne geçtiği’ mesajını verebilmeyi hedeflemektedir.

In addition, the Fan League Project was initiated for
gaining support of sports fans in the increase of public
awareness and interest about Blood Donation and
big reactions were created among the target group.
The project aims to increase the interest of football
fans about blood donation and to ensure that they sit
together in the tribunes with the same purpose. This
project aims that every fan sacrifices his/her interest
for the country’s blood need on behalf of his/her team.
It also aims to convey the message that gentlemanship
and friendship take precedence over the contests in
leagues.

Kalite güvencesi, güvenli kan temininin temel önkoşuludur. Alana özel alınan akreditasyonlarla sağlanmakta
olunan sürekli iyileştirme anlayışının sisteme yerleştirilmesi, sürdürülebilirliğin garantisidir. Bu prensip ile
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak
gerek üretilen ve hizmete sunulan kan bileşenlerinin
kalitesini, gerekse hizmetin verimliliğini güvence altına
almaktadır.

Quality assurance is the basic prerequisite for safe
blood supply. Placing the understanding of continuous
improvement ensured with site-specific accreditations
into the system is the guarantee of sustainability. With
this principle, Turkish Red Crescent-Blood Services
General Directorate guarantees both the quality of
blood components produced and put into service,
and also the efficiency of such service.

Güvenli kan temini açısından ülkemizde bilinci oluşturarak gönüllü kan bağışçılarının kazanılmasından,
ihtiyaç duyulan kan bileşenlerinin dağıtımına kadar
gerçekleştirilen çağdaş kan bankacılığı uygulamalarını titizlikle faaliyetlerine yansıtan personelimizi, değer
katan gönüllülerimizi, destekçilerimizi ve emeği geçen herkesi, Kurumum ve Ülkem adına kutluyorum.

I congratulate our personnel who meticulously pass on
modern blood banking procedures, from acquisition
of voluntary blood donors to the distribution of the
needed blood components, to their activities by
creating awareness about safe blood supply in our
country, volunteers who add value, supporters and
all contributors on behalf of my Institution and my
country.

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

blood donation save lives
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Kızılay, 1868 yılında “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere
Yardım Cemiyeti” adıyla savaş alanında yaralanan ya da
hastalanan askerlere ayrım gözetmeksizin yardım etmek
amacıylakurulmuştur.

The Red Crescent was established in 1868 under the name
of “Ottoman Assistance Association for the Injured and Sick
Soldiers” in order to provide assistance to the soldiers injured
or got sick in the field of war without any discrimination.

Türk Kızılayı; toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak; ihtiyaç sahiplerine
barınma, beslenme ve sağlıkgibi alanlarda önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Kızılay, 146 yıllık köklü geçmişine bağlı
bilgi birikimi, deneyimleri ve teknolojik yenilikler ışığında;
kan, afet müdahale, sağlık, sosyal yardımlar, gençlik ve eğitim hizmetleri gibi faaliyet alanlarıyla her koşulda, yerde ve
zamanda hizmet sunmaya devam etmektedir. Bu hususta
sahip olduğu gücün kaynağı ise gönüllüleri ve bağışçılarıdır.

The Turkish Red Crescent undertook some important
responsibilities such as ensuring social cooperation;
contributing to the development of social welfare and
providing accommodation, food and healthcare to the needy
people. The Red Crescent carries on providing its services
in all the places at all times, and under any circumstances,
and in the activity areas such as Blood, disaster intervention,
healthcare, social benefits, youth and education in the
light of its knowledge obtained from 146-year background,
experiences and technological developments. In this regard,
the power of its resources is coming from the volunteers
and the donors.

Türk Kızılayı’nın önemli faaliyet alanlarından biri olan Kan
Hizmetleri ise kurumun misyonu ile uyumlu olarak;Kan
Bankacılığı alanında tıp biliminin ve teknolojinin tüm imkânlarını toplumun yararına sunmaktadır. Ayrıca gönüllü ve
sürekli kan bağışı anlayışını, toplumun her kesimine yaymak
amacında olan Kan Hizmetleri,çeşitli kurum ve kuruluşlarla
işbirliklerine imza atıp; eğitsel ve uygulamaya dönük çeşitlifaaliyetlerde bulunmaktadır.
Ülkemizde kan transfüzyonu ile ilgili ilk çalışmalar, 1921 yılı
itibariyle Prof. Dr. Burhanettin Toker tarafından başlatılmıştır. İlk transfüzyon ise 1938 yılında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.
1953 yılında Kızılay Kongresi’nde, Genel Başkan Prof. Dr.
Reşat BELRGER’in önerisi ile kan yardım teşkilatının kurulmasına karar verilmiş ve 1954 yılında İngiltere ile ABD’ye bu
konuda eğitim almaları için doktorlar gönderilmiştir.
1957 yılında, Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı ilk modern
Kızılay Kan Merkezi açılarak; kan bankacılığı alanında hizmet
vermeye başlamıştır.
Türk Kızılayı, 1974 yılında Kan Bağış Organizatörlüğü Birimi’ni kurarak bir ilke imza atmıştır. Bu kapsamda, halka kan
bağışı konulu eğitimler verilmeye ve gezici kan bağışı organizasyonları düzenlenmeye başlanarak; kan bağışı çalışmalarına hız verilmiştir.

Blood Services, one of the important fields of activity of
the Turkish Red Crescent provides all the opportunities of
medicine science and the technology in Blood Banking
to the benefit of the society in line with the mission of the
institution. In addition, serving to make the volunteer and
consistent blood donation widespread in all the segments
of the society, the Blood Services builds cooperation
with various organizations and institutions and carries out
educational and practical activities.
The studies on blood transfusion were initiated by Prof.
Dr. Burhanettin Toker in 1921 in our country. And the
first transfusion was performed in Cerrahpaşa Faculty of
Medicine in 1938.
In the Red Crescent Congress in 1953, the blood aid
organization was decided to be established with the
suggestion of the Chairman Prof. Dr. Reşat BELRGER and
doctors started to be sent to the United Kingdom and the
USA in 1954 for taking education in this regard.
The first simultaneous modern Red Crescent Blood Center
was opened in Ankara and Istanbul in 1957 and they started
to provide service in blood banking.
The Turkish Red Crescent led the way by establishing the
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Ülkenin ihtiyacı doğrultusunda kan merkezleriartış gösterirken; uzmanlık alanı gereken kan bankacılığı için yeni bir
müdürlük açılması kararlaştırılmış ve 1983 yılında Türkiye
Kızılay Derneği Kan Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Aynı
yıl çıkan 2857 sayılı “Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ile özel
kan bankaları kapatılarak, güvenli kan temini için önemli bir
adım atılmış; Türk Kızılayı Kan Merkezleri ve Kan İstasyonları
ile hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir.
Ülkemizde bilimsel ve toplumsal alanda güvenli kan temininde yaşanan problemleri ortadan kaldırmayı hedefleyen
Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü ve
Avrupa Birliği’nin ilgili önerileri doğrultusunda “Güvenli Kan
Temini Programı”nı hazırlamıştır.
Program kapsamında ise güvenli bağışçılardan temin edilen
kan; laboratuvar işlemlerinden geçirilip, bileşenlerine ayrılarak, uygun koşullarda hastanelere ulaştırılmaktadır.
2005 yılından itibaren hayata geçirilen söz konusu program,
Sağlık Bakanlığı’nın himayesi altında başarı ile sürdürülmektedir.
“Güvenli Kan Temini Projesi” ile yeniden yapılanma sürecine
giren Türk Kızılayı Kan Hizmetleri, kan bankacılığında gelişmiş Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülke kan merkezlerinin
incelenmesi ile ulaşılan sonuçlar doğrultusunda, donasyon
birimlerinin fiziki koşullarını iyileştirmiş ve yeni donasyon birimleri açmıştır.
2007 yılında 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu’nun
yürürlüğe girmesiyle ülkenin kan ihtiyacının karşılanması
görevi Türk Kızılayı’na verilmiştir ve yine kanun kapsamında
ülkenin coğrafik ve lojistik yapısı göz önüne alınarak 15 BKM
(Bölge Kan Merkezi) oluşturulmuştur.
Sağlık Bakanlığı tarafından, 2009 yılı Temmuz ayında yayınlanan Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi’nde tanımlanan
BKM ve KBM (Kan Bağışı Merkezi)’ne uygun olarak planlama
yapılıp; ruhsat başvurusunda bulunulmuştur.
2009 yılında, Kan Hizmetleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü’ne dönüştürülmüş olan Kan Hizmetleri, 2010 yılı sonunda Yönetim Kurulunun aldığı kararla yeniden yapılandırılmış
ve 2011 yılı itibariyle Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak
çalışmalarını yürütmeye devam etmiştir.
2005 senesinden bugüne kadar personel sayısını 844 den
2.099’a; Kan Merkezi ve İstasyon sayısını 29’dan 16 Bölge
Kan Merkezi ve 62 Kan Bağışı Merkezine çıkartarak, organizasyonun ülke genelinde yaygınlaşması sağlanmıştır.
Kan bağış oranlarında görülen söz konusu artış dolayısıyla
toplanan kanların hızlı ve güvenilir şekilde tarama testleri yapılarak hastanelere sevk edilmesi içinİstanbul, Ankara,
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Blood Donation Organization in 1974. In this regard, trainings
on blood donation were started to be provided to the people
and the mobile blood donation organizations started to be
held, which accelerated the blood donation activities.
As the blood centers were increasing in line with the
needs of the country; a new directorate was decided to be
established for blood banking that required specialization
and the Blood Services Directorate of Turkish Red Crescent
Society was established in 1983 for that purpose. As per the
Law 2857 on Blood and Blood Products, the private blood
banks were closed and a big step was taken for safe blood
supply; and the Turkish Red Crescent carried on its services
through blood services and blood stations.
Aiming to eliminate the global problems encountered in the
supply of safe blood in the scientific and social field in our
country, the Directorate General of Blood Services prepared
the “Safe Blood Supply Program” in line with the suggestions
of the World Health Organizations and the European Union.
Under the program, the blood obtained from the safe
donors is processed and decomposed in a laboratory and
delivered to hospitals under suitable conditions.
Put into operation in 2005,the program has been successfully
carried on under the auspices of the Ministry of Health.
Gone through a restructuring process with the “Safe
Blood Supply Project” the Turkish Red Crescent Blood
Services improved the physical conditions of its donation
departments and established new donation units in line with
the outcomes of the analysis of the blood centers in the
European Union countries and other countries developed
in blood banking.
With the enactment of the Law 5624 on Blood and Blood
Products in 2007, the Turkish Red Crescent was assigned
to meet the blood needs of the country and 15 RBCs
(Regional Blood Centers) were established considering the
geographical and logistic structure of the country under the
law.
Planning was made in accordance with the RBC and BDC
(Blood Donation Center) defined in the National Blood and
Blood Products Guide issued in July, 2009 by the Ministry of
Health and a license application was made.
Converted into the Blood Services Activity Area
Coordinatorship in 2009, the Blood Services was restructured
based on the decision taken by the Board of Directors at the
end of 2010 and kept on its activities under the name of
Directorate General of Blood Services in 2011.
The number of personnel has been increased from 844 to
2.099 since 2005; the number of blood centers and stations
has been increased from 29 to 16 Regional Blood centers
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İzmir ve Erzurum’da merkezi laboratuvarlar kurulmuştur.
2010 yılı Mart ayından itibaren ise olası hataları en aza indirmek amacıyla tüm kan merkezlerinde toplanan kanların
testleri bu dört laboratuvarda yapılmaya başlanmıştır.
Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon Çalışmaları
Kapsamında;
15 BKM ile 60 KBM’nin ve tüm laboratuvarlarımızın ISO
9001:2000’i Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni alması sağlanmıştır.
Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi, hem klinik hem de organizasyon idaresini belirleyenJoint Commission
International (JCI) Akreditasyonu’nu 2007 yılında alarak;
dünyadaki ilk ve tek JCI ile Akredite Olmuş Kan Merkezi ünvanına sahip olmuştur.
2008 yılında yine Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi,“ISO
15189:2003 Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite ve Yeterlilik İçin
Özel Gereklilikler Standardı” kapsamında akredite edilmiştir.
Ege Bölge Kan Merkezi ve Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi de “JCI ile Akredite Olan Kan Merkezi” ünvanına sahip
olmuştur.
Kalite geliştirme ve akreditasyon alanında yapılan çalışmalar devam ederken; tüm Kan Bağışı Merkezleri’nin akredite
edilmesi hedeflenmektedir.
Artan kan bağışına paralel olarak, kan toplama ve stok yönetimi çalışmaları başlatılmıştır. Stok yönetimi ile kan ve
kan bileşenleri kullanan hastanelerde “Kritik Stok Seviyesi”
ve “Günlük Stok Seviyesi” oluşturulması ve bekleme süresi
dolumu nedeniyle yapılan imhaların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.
Türk Kızılayı, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan almış olduğu yetki ile
2010 yılında Türkiye genelinde bulunan 1592 hastaneden,
1508 hastanenin kan ve kan ürünlerini karşılamaya başlamıştır. Artan kan bağışları sayesinde ise 2013 yılında, kan ve
kan ürünleri karşılanan hastane sayısını 1552’ye çıkarmıştır.
2015 yılında ise ülke kan ihtiyacının tamamının Türk Kızılayı
aracılığı ile karşılanması hedeflenmektedir.

and 62 Blood donation centers, the organization has been
ensured to become widespread throughout the country.
Central laboratories were established in Istanbul, Ankara,
Izmir and Erzurum in order to make the screening tests in
a rapid and reliable way for the blood collected due to the
increase in the blood donation rates and to deliver them to
hospitals. The blood tests collected in all the blood centers
started to be performed in these four laboratories in order to
minimize the mistakes since May 2010.
Under the Total Quality Management and Accreditation
Studies;
15 RBCs and BDCs and all the laboratories have a ISO
9001:2000’i Quality Management System Certificate.
The Central Anatolia Regional Blood Center received the
Joint Commission International (JCI) Accreditation that
determines both clinical and organizational management in
2007 and became the one and only Blood Center accredited
with JCI in the world.
Moreover, the Central Anatolia Regional Blood Center
was accredited in 2008 under the ISO 15189:2003 Special
Requirements Standard for Quality and Competence in
Medical Laboratories.
Aegean Regional Blood Center and Northern Marmara
Regional Blood Center are now the Blood Centers that are
accredited with JCI.
While the studies on quality development and accreditation
carry on, all the Blood Donation Centers are intended to be
accredited.
In parallel to the increasing blood donation, blood collecting
and stock management activities were also initiated.
Through stock management, “Critical Stock Level” and “Daily
Stock Level” are created in the hospitals using the blood and
blood components, and the disposals are avoided due to
the expiration of the waiting period.
The Turkish Red Crescent started to meet the blood and
blood products of 1508 out of 1592 throughout Turkey in
2010 with the authority granted by the Ministry of Health.
Thanks to the increasing blood donations, the number of
the hospitals the blood and blood products of which are
met increased to 1552 in 2013. The blood needs of all the
country are intended to be met through the Turkish Red
Crescent in 2015.
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PROJELER
PROJECTS
NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon) Testleri
NAT (Nucleic Acid Amplification) Testes
Güvenli Kan Temini Programı
Safe Blood Supply Program
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NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon) Testleri
NAT (Nucleic Acid Amplification) Testes

NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon) Testleri Kan bankacılığı alanında kan ve kan ürünlerinin infeksiyon bulaşı açısından güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan
başlıca işlemler; kan bağışçısının seçimine yönelik uygulamalar (kan bağışçısının riskli davranışlar açısından
sorgulanması ile kabul veya reddedilmesi, gönüllü kan
bağışçısı kazanımı, eğitimi ve izlenmesi vb.), viral inaktivasyon işlemleri ve kan bağışçısının infeksiyon ajanları yönünden serolojk testlerle taranmasıdır.
Non-infeksiyöz özellikte kanın elde edilmesi, bilinen
ve henüz bilinmeyen ya da tespit edilemeyen ajanlar
göz önüne alındığında, günümüz teknolojisiyle bile
mümkün görünmemektedir. Her ne kadar kan bankacılığında “sıfır risk” hedeflenmiş olsa da riski minimuma indirmek asıl amaçtır. Kan bağışçısı örneğinin,
serolojik yöntemlerle HIV, HCV ve HBV yönünden test
edilmesine rağmen,infeksiyonlardaki pencere dönemi etkeni dolayısıyla bu virüslerin transfüzyonla bulaşı
engellenememektedir. Söz konusu pencere dönemini
kısaltmak diğer bir deyişle kan bağışçısındaki infeksiyonu en erken dönemde saptamak amacıyla yeni test
teknikleri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Obtaining non-infectious blood does not seem
possible even with the technology we have today
considering the known and unknown or unidentified
agents.Although “zero risk” is aimed in blood banking,
the main aim is to minimize the risk.It is not possible
to avoid the contamination of the viruses through
transfusion due to the window period factor in
infections although the sample of the blood donor
is tested in terms of HIV, HCV and HBV through
serological methods.New test methods are tried to
be developed in order to shorten the window period,
in order words, to detect the infection in the blood
donor early.

NAT testleri (Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri), kan
bağışçısı numunesindeki virüs genetik materyalini saptayarak, kan bağışçısındaki infeskiyonun daha erken
dönemde tanınmasını sağlamakta; kan ve kan ürünleri
ile hastalara HIV, HCV ve HBV infeksiyon bulaşma riskini en düşükseviyeye çekmektedir. NAT testleri, ABD,
Japonya ve pek çok Avrupa ülkesinde rutin kan bankacılığı çalışmalarında yıllardır uygulanmaktadır.

NAT tests (Nucleic Acid Amplification Tests) detect the
virus genetic material in the sample of the blood donor
and allow the identification of the infection in the
blood donor at earlier periods; and minimize the risk
of infection contamination of HIV, HCV and HBV to
the patients through blood and blood products. NAT
tests are applied in the routine blood banking studies
in the USA, Japan and many European countries for
many years.

NAT NEDİR?
NAT Testleri ( Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri); kan
bağışçısı numunesindeki virüslerin, DNA ya da RNA
yapısındaki genetik materyalini saptayarak; kan bağışçısındaki infeksiyonu tespit etmeyi sağlamaktadır.

WHAT IS NAT?
NAT Tests (Nucleic Acid Amplification Tests) detect
the genetic material of the viruses in the sample of the
blood donor in the DNA or RNA structure and allow to
identify the infection in the blood donor.

Kan bağışçısı örneği serolojik yöntemlerle HIV, HCV ve
HBV yönüyle test edilmesine rağmen enfeksiyonlardaki pencere dönemi dolayısıyla bu virüslerin, transfüzyonla bulaşması engellenememektedir.
NAT testleri, kan bağışçısı numunesindeki virüs genetik materyalini saptayarak, kan bağışçısındaki enfeksiyonun serolojik testlere göre erken dönemde saptanmasını sağlar.
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NAT (Nucleic Acid Amplification) Tests Main
procedures performed in the field of blood banking
in order to ensure the safety of the blood and blood
products in terms of infection contamination are
as follows; practices for the selection of the blood
donor (questioning the blood donor in terms of
risky behaviours and accepting or rejecting him/
her, acquiring, training and monitoring volunteer
blood donors etc.), viral inactivation procedures and
screening the blood donor with serologic tests in
terms of infection agents.

It is not possible to avoid the contamination of the
viruses through transfusion due to the window period
factor in infections although the sample of the blood
donor is tested in terms of HIV, HCV and HBV through
serological methods.
NAT Tests detect the genetic material of the viruses in
the sample of the blood donor and allow to identify
the infection in the blood donor at an earlier time
through serological tests.
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Serolojik Testler
(Antijen-Antikor)
NAT
HIV								 16 GÜN 		 10 GÜN
HBV								 59 GÜN			 26 GÜN
HCV								 70 GÜN			 11 GÜN

Busch MP, Watanabe KK, Smith JVU, et al. False
negative testing errors inroutine viral marker
screening of blood donors for he retrovirus
epidemiology donor study.Transfusion.200;40:585-9
Kan bağışçısı numunelerinin NAT testleri ile taranması
üç farklı yolla gerçekleştirilir;
ID (Indivudual Donation):
Kan bağışçısı numunelerinin tek tek çalışılmasını ifade
eder.
Minipool (Küçük Havuz):
Birden fazla kan bağışçısı numunesinin tek tüp içinde
bir plazma havuzu şeklinde test edilmesini sağlar.

Serological Tests (Antigen-Antibody)		 NAT
HIV 								16 days					10 days
HBV 								59 days 				26 days
HCV								70 days					11 days
Busch MP, Watanabe KK, Smith JVU, et al. False negative
testing errors inroutine viral marker screening of blood
donors for he retrovirus epidemiology donor study.
Transfusion.200;40:585-9

Screening of the blood donor samples through NAT
tests is performed using three different ways;
ID (Indivudual Donation):
It means working on the blood donor samples one by
one.
Minipool :
It allows to test multiple blood donor samples in a
single tube in the form of a plasma pool.
The size of the pool can be enlarged from four to 96
samples.

Havuz büyüklüğü, dört numuneden 96 numuneye ka-
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dar genişletilebilir.
In-house:
Almanya gibi bazı ülkeler kan bağışçısı numunelerine, kendi hazırladıkları ve modifiye ettikleri kitleri
kullanarak NAT testlerini gerçekleştirmektedirler. Tam
otomatize bir sistem olmayıp; deneyimli personel ve
maksimum dikkat gerektirir.

DÜNYADAKİ DURUM
NAT testleri kan bankacılığında ABD, Japonya ve birçok Avrupa ülkesinde rutin olarak uygulanmaktadır.
Haritadaki renkli alanlar NAT testlerinin uygulanmakta
olduğu ülkeleri göstermektedir.
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In-house:
Some countries like Germany perform NAT tests using
the kits they prepare and modify for the blood donor
samples.It is not a full automatized system and requires
experienced personnel and maximum attention.

SITUATION IN THE WORLD
NAT tests are applied in the routine blood banking
studies in the USA, Japan and many European
countries for many years.The colored areas in the map
show the countries where the NAT tests are applied.

ÜLKEMİZDEKİ DURUM
2012 yılında, NAT testlerinin ülkemizde kan bankacılığı uygulamalarına yerleştirilmesi konusunda Sağlık
Bakanlığı’nın şifai direktifi doğrultusunda Türk Kızılayı
görevlendirilmiştir.Söz konusu görevlendirme kapsamında oluşturulan komisyonlar yaklaşık iki yıl; literatür
taraması yaparak, NAT sistemlerini uygulama alanlarında görerek, üretici ve distribütör firmaların sistemlerini tanıttıkları toplantılar gerçekleştirerek bir proje
teklifi oluşturmuş ve nihai olarak ihaleyi kazanan firma
ile sözleşme imzalanmıştır.

SITUATION IN OUR COUNTRY
In 2012, the Turkish Red Crescent was assigned to
include the NAT tests in the blood banking practices
in our country in accordance with the verbal directive
of the Ministry of Health.The commissions established
under the stated assignment created a project proposal
by searching the literature for almost two years, seeing
the NAT systems in their fields of application and
holding meetings where they introduced the systems
of the producer and distributor companies, and finally
signed a contract with the company awarded the
contract.

Cihazların bir kısmı dört laboratuvarımıza kurulmuş
olurken; diğerlerinin kurulumunun ise Ağustos 2014
itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Son olarak,
validasyon çalışmalarının sonuçlandırılması ile birlikte
ise rutin test aşamasına geçilecektir.

Some of the devices are installed in our four
laboratories, the installation of the other devices
is planned to be completed in August 2014.Finally,
routine test phase will start after the conclusion of the
validation activities..
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9. Yılında Güvenli Kan Temini Programının Kilometre Taşları
Milestones Of Safe Blood Supply Program In Its 9Th Year
Sağlık sisteminin esaslarından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı, dünyada yaygın olarak sağlık otoritesi ile
koordine halinde ki bir kan tedarikçisi tarafından yürütülmektedir. Sistemin ihtiyacı karşılamada yetersiz
kalması halinde, sınırlı sayıda lisanslanmış kan hizmet
birimleri ile koordineli çalışılarak dönemlik ihtiyaç karşılanmaktadır.
WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından yayımlanan
raporda, dünyada yıllık 103 milyon kan bağışı alındığı aktarılmaktadır. Dünyadaki kan tedarik sistemleri
incelendiğinde; kabul görmüş olan yönetim şeklinin
bölgeselcilik olduğu gözlemlenmektedir.
Uygulama,
• Kan bağışı merkezleri, kanları bileşenlerine ayırarak
depolayan ve dağıtan bölge kan merkezleri ile kanı
klinik kullanan transfüzyon merkezleri düzeyinde,
arz-talep dengesini koruyarak etkin stok yönetiminin
sağlanmasını,
• Kan bağışı toplama ve kan bileşenleri dağıtım sistemlerinin maliyet etkinliği ile yönetilmesini,
• İl, bölge ya da ülke genelinde güvenli kanın toplanıp
kullanılmasına yönelik kan politikasının ve stratejilerinin geliştirilerek, uygulamaya alınmasınıhedeflemektedir.
Güvenli kan politikası ve esaslarına uygun olarak yapılanan kan tedarik sistemleri, toplum yararına hizmet veren Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri
Federasyonu üyesi Ulusal Dernekler tarafından yürütülmektedir. 2005 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ise ülkenin güvenli kan teminini karşılama
sorumluluğunu Türk Kızılayı’na vermiştir.
Türk Kızılayı, 146 yıllık köklü tarihine bağlı bilgi birikimi ve deneyimlerini; halk sağlığının korunması kapsamında başlattığı kan bankacılığı faaliyetlerine de
yansıtmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın himayesi altında,sahip
olduğu sosyal sorumluluk bilinci ile 1957 yılından bu
yana kan bankacılığı uygulamalarını yürütmektedir.
Türk Kızılayı, geçtiğimiz dokuz yılda ise “Güvenli Kan
Temini Projesi” kapsamında kan bankacılığı alanında ki
faaliyetlerini hızla artırarak devam ettirmiştir.
Proje, Türk Kızılayı’nınilgili otorite tarafından kan bankacılığı konusunda ulusal bir organizasyon olarak
tanınması,toplumda güvenli kan temini konusunda
farkındalık yaratılması vebağışçı sayısının artırılmasını;
mevcut bağışçılarının düzenli kan bağışına teşvik edilmesi; kan ürünlerini ise ihtiyaç duyan sağlık kuruluşlarına, zamanında hizmete sunulmasını amaçlamaktadır.
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Blood banking and transfusion medicine, which are
the essentials of healthcare system, are commonly
carried out in the world by a single blood supplier in
coordination with a healthcare authority. In the event
that the system fails to cover, the demand periodic
demand is covered by working in coordination with
blood service units that are licensed in a limited
number. According to the report published by WHO
(World Health Organization), it is stated that 103 million
blood donations are received in the world annually. If
the blood supply systems in the world are reviewed it
is observed that regionalism is a recognized method
of administration.
Implementation,
• Blood Donation Centers aim to ensure efficient stock
management by maintaining the supply-demand
balance,
• to manage blood donor acquisition and blood
components distribution systems in a cost-effective
manner,
• to develop and put into practice blood policies
and strategies for collection and usage of safe blood
throughout the province, region or country at the level
of regional blood centers that store and distribute
blood by decomposing it and transfusion centers
using blood clinically.
Blood supply systems structured in accordance
with safe blood policies and principles are executed
by the National Societies, which are members of
the International Federation of Red Cross and Red
Crescent Societies that provide service to the benefit
of public. The Turkish Government assigned the
Turkish Red Crescent to provide safe blood supply to
the public in 2005. Turkish Red Crescent has passed on
its knowledge and experiences resulting from its deeprooted history of 146 years also to the blood banking
activities it started within the scope of public health
protection. It has been carrying out blood banking
activities since 1957 under the auspices of Ministry of
Health with its consciousness of social responsibility.
Turkish Red Crescent has rapidly boosted and
continued its activities in the field of blood banking
within the scope of “Safe Blood Supply Project” in the
last nine years.
The project aims that Turkish Red Crescent is
recognized as a national organization by the related
authority in terms of blood banking; to raise awareness
of the public on safe blood supply; to increase the
number of donors and encourage current donors for
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Dönemin mevcut durum analizine göre şekillendirilmiş olan Güvenli Kan Temini Projesi’nin iki temel özelliği bulunmaktadır;
İlki; durum analizine binaen belirlenen aksiyon planının, projenin yazılı hale getirilmesinin hemen akabinde ulusal proje olarak uygulamaya alınmasıdır.
Bir diğer özelliği ise; ulusal bir proje olması dolayısıyla hazırlık aşamasında, ülkemizde kan bankacılığı konusunda ilgili tüm kurum ve kuruluşların projeye dâhil edilmesidir. Projenin ilk yıllarda sergilemiş olduğu
yüksek ivmede en büyük etken, Yetkili Otorite’nin bu
konudaki hassasiyeti ve koşulsuz desteğidir. Projenin
en güçlü yanı Sağlık Bakanlığı’nın kesin desteğinin
Türk Kızılayı’nın arkasında olmasıdır. Projenin etkin yürütülmesinde bir diğer güçlü yan ülkenin tüm kamusal, bilimsel, teknolojik, ekonomik ve basın desteğinin
projenin paydaşı olarak desteklerini esirgememesidir.
Proje, beş yıllık bir öngörü ile hazırlanmış; iyileştirmeye
açık alanlara yönelik uygulamalar hayata geçirilmiştir.
Proje beşinci yılın sonunda,mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda ülkenin güvenli kan tedariği konusunda öz
yeterliliğinin sağlanması hedefi ile revize edilmiştir.
Güvenli Kan Temini Projesi; Kan Bağışçısı Yönetimi
Projesi, Hizmet Birimlerinin Rehabilitasyonu Projesi, Stok ve Dağıtım Yönetimi Projesi olmak üzere ana
üç alt projenin senkronize olarak yürütülebileceği bir
Ulusal Program haline getirilmiştir.
Programın Alt Projeleri ve uygulamaya yönelik belirlenen alt başlıkları aşağıdaki gibidir.
Kan Bağışçısı Yönetimi Projesi:
Kan bağışçısı kazanımı faaliyetlerinden, bağışçı ve gönüllülerin eğitimine, kan bağışının alımından bileşenlerine ayrılmasına kadar kalite güvence sistemi kapsamında gerçekleştirilen süreçlere yönelik tüm iş ve
işlemleri kapsar.
• Kan Bağışçısı Yönetimi
• Kazanım ve Sürdürebilirlik
• Eğitim
• İnsan Kaynaklarının Güçlendirilmesi
• İK Güçlendirilmesi
• Gönüllü Kazanımı ve Yönetimi
• Altyapının Güçlendirilmesi
• Ekipman ve Malzeme
• Araçlar
• Bilgi Yönetim Sistemi

regular blood donation and to put blood products into
the service of health care institutions in need on time.
Safe Blood Supply Project structured in accordance
with the present situation analysis of the period has
two basic features;
The first one is putting the action plan determined by
virtue of situation analysis into the practice as a national
project right after putting the project in writing.
Another feature is that all relevant institutions and
organizations in our country, with respect to blood
banking, are included in the project at preparation
stage due to the fact that it is a national project.
The biggest factor in the high momentum showed
by the project in the first years is the sensibility and
unquestioning support of Competent Authority on
this matter. Project’s strongest aspect is that the
absolute support of Ministry of Health is behind the
Turkish Red Crescent. Another strong aspect about
performing the project efficiently is that all public,
academic, technologic, economic and media support
of the country gives its countenance to the project as
a partner.
Project was prepared with an anticipation of five
years and practices aiming at areas that were open
to improvement were carried into effect. Project was
revised at the end of five years in line with current
requirements with the aim of ensuring country’s self
sufficiency in term of safe blood supply.
Safe Blood Supply Project has been made into a
National Program where three main sub-projects can
be performed synchronously these being Blood Donor
Management Project, Service Units Rehabilitation
Project and Stock and Distribution Management
Project. Program’s Sub-Projects and sub-headings set
for the implementation are as follows:
Blood Donor Management Project:
It includes all the tasks and operations carried out for
the processes within the scope of the quality assurance
system, from the blood donor acquisitions to the
donor and volunteer trainings and from the collection
of the blood donation to decomposing process.
• Blood Donor Management
• Acquisition and Sustainability
• Training
• Enhancement of Human Resources
• Enhancement of HR
• Volunteer Acquisition and Management
• Enhancement of Infrastructure
• Equipment and Materials
• Tools
• Information Management System
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Hizmet Birimlerinin Rehabilitasyonu Projesi:
Ülke çapında optimum yaygınlaşma stratejisinin oluşturularak gerekli alt yapı çalışmalarının planlamasını,
yönetim sisteminin akreditasyonu ile bağışlanan kanların bileşenlerinin kalite güvence sistemi kapsamında
üretilmesi süreçlerinde yürütülen tüm işlemleri kapsar.
• Ülke Çapında Optimum Yapılanma
• Bölgeselleşme Stratejisi
• Merkezileştirme Stratejisi
• Altyapının Güçlendirilmesi
• Araç Yönetimi
• Cihaz Yönetimi
• Kalite Yönetimi
• İdari ve Teknik Uzman Kadroların Oluşturulması
• Kan Bileşenleri Üretim Faaliyetleri
• Test Sistemleri
Stok ve Dağıtım Yönetimi Projesi:
Kan bağışçılarından alınan kanların JCI akredite laboratuvarlarda test edilip, bileşenlerine ayrılması yoluyla
üretilen kan ürünlerinin; ihtiyaç sahiplerinin hizmet
aldığı 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti sunucularına
(izlenebilirliğin sağlanarak), soğuk zincirin bozulmadan transferi sürecinde yürütülen tüm iş ve işlemleri
kapsar.
• Planlama ve Organizasyonun Güçlendirilmesi
• TM Stok Yönetim Sisteminin Kurulması
veGüçlendirilmesi
• Acil Kan Taleplerinin Yönetimi
• TM Günlük / Kritik Stokların Yönetimi
• Klinisyenlerin Eğitimi
• BKM Dağıtım ve Stok Yönetiminin
Güçlendirilmesi
• Bölge – İl Bazında Günlük/ Kritik Stok Yönetimi
• Ulusal Stok Yönetimi
• Altyapının Güçlendirilmesi
• Araç ve İK Yönetimi
• Ekipman Eksikliğinin Giderilmesi, Ar-Ge
Faaliyetleri
• SOP’ ların Oluşturulması
• Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması/
Geliştirilmesi
Güvenli Kan Temini Programı’nın altında yer alan üç
ana projenin alt başlıkları da birer alt proje olarak yürütülmektedir. Örneğin, proje paydaşlarının da desteği
ile Türk Kızılayı tarafından başarıyla hayata geçirilen
“ISBT 128” kodlama yöntemiyle ülkenin tüm kan hizmet birimlerinde hizmete sunulan kan ve kan bileşenlerinin izlenebilirliği sağlanmıştır (Kan Bileşeni Tanımlama Ve İzlenebilirlik Sistemi).
Bunların yanı sıra Güvenli Kan Temini Programı’nın
oluşturulması sırasında paydaşların destek verebileceği alt başlıklar da belirlenmiştir. Hizmet Birimlerinin
Rehabilitasyonu Projesi ile Stok ve Dağıtım Yönetimi
Projesi’nin iyileştirmeye açık alanları olarak belirlenen
Ülke Çapında Optimum Yapılanma,İdari ve Teknik Uzman Kadroların Oluşturulması, Acil Kan Taleplerinin
Yönetimi ve Klinisyenlerin Eğitimi gibi başlıklar örnek
olarak verilebilir. Bu başlıklar, Türk Kızılayı’nın 2010
Yılı Stratejik Planı’nda; ancak Yetkili Otorite tarafından
başlatılabilecek bir projeye, kurumumuzun paydaş
olarak destek verebilmesi halinde başarıyla sonuçlandırılabilecek alanlar olarak tanımlanmıştır.
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Service Units Rehabilitation Project:
It includes the planning of necessary infrastructure
works by establishing an optimum dissemination
strategy throughout the country and all operations
conducted during the production processes of
blood components donated with the accreditation of
management system within the scope of the quality
assurance system.
• Optimum Structuring Throughout the Country
• Regionalization Strategy
• Centralization Strategy
• Enhancement of Infrastructure
• Tool Management
• Equipment Management
• Quality Management
• Creating Administrative and Technical Specialist
Personnel
• Blood Components Production Activities
• Test Systems
Stock and Distribution Management Project: It
includes all the tasks and operations carried out
during the process of transferring the blood obtained
from blood donors and blood products produced by
means of testing and decomposing at JCI accredited
laboratories to 2nd and 3rd grade health service
providers (by ensuring the traceability) where needers
get service without breaking the cold chain.
• Enhancement of Planning and Organization
• Establishment and Enhancement of Transfusion
Centre-Stock Management System
• Management of Urgent Blood Demands
• Management of Transfusion Centre-Daily/
Critical Stocks
• Training of Clinicians
• Enhancement of RBC- Distribution and Stock
Management
• Management of Daily/ Critical Stocks on RegionProvince Basis
• National Stock Management
• Enhancement of Infrastructure
• Management of Tools and HR
• Elimination of Equipment Shortage, R&D Activities
• Creation of SOPs
• Establishment and Improvement of Information
Management System
Also the sub-headings of the three main projects
included under Safe Blood Supply Program are
each carried out as sub-projects. For example, the
traceability of blood and blood components put into
service at all blood service units in the country has
been ensured with the “ISBT 128” coding method
carried successfully into effect by the Turkish Red
Crescent under the support of also project partners.
(Blood Component Identification and Traceability
System).
Besides these, sub-headings have also been
determined which may be supported by partners
during the creation of Safe Blood Supply Program.
Headings such as Service Units Rehabilitation Project
as well as Optimum Structuring Throughout the
Country, Creating Administrative and Technical
Specialist Personnel, Management of Urgent Blood
Demands and Training of Clinicians determined as
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Bu bağlamda; Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Mali Yardım Aracı (IPA) I. Bileşeni’nin 2008 yılı programlaması kapsamında TC Sağlık Bakanlığı’nca başlatılıp; yürütülmüş olunan “Kan Tedarik Sisteminin
Güçlendirilmesi Projesi” ne katılım sağlanmıştır. Projenin mevcut durum analizinde, bölgesel kan bankacılığı politikalarının belirlenerek; optimum yapılanma
için stratejik dokümanın oluşturulması hedeflenmiştir.
Yeterli, etkin, güvenli ve yüksek kaliteli bir kan tedarik sisteminin devamlılığı ancak bilinçli insan kaynağı
ile sağlanabilecektir. Bu irade kapsamında ise başta
teknik ve idari personelin eğitim gereksinimleri belirlenmiş, her iki kuruma ve sektörde hizmet veren kan
bankacılığı ve transfüzyon tıbbı uygulayıcılarına söz
konusu eğitimler ulaştırılmıştır. Ayrıca, eğitimlerde
standardizasyonun sağlanması adına ülke genelinde
100 personel eğitmenlik yapabilmek adına eğitilmiştir.
Söz konusu eğitim ile müfredat oluşturma veyetişkin
eğitimi gibi beceriler kazandırılan eğiticiler sayesinde,
proje kapsamında planlanan teknik eğitimler de yereldeki personele ulaştırılmıştır. Teknik eğitimlerin içeriği
kan izlenebilirliği, bileşen standartları, kalite güvencesi, idari teknik personele yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri ile klinisyenlere yönelik programlardan
oluşmuş ve başarıyla tamamlanmıştır.
Güvenli Kan Temini
Programı,
toplumda güvenli
kan
konusunda
farkındalığın sağlanması ve güçlendirilmesi
ile
sürdürülebilir hale
gelebilir. Gönüllü
kan bağışçılarının
kazanımı kapsamında yürütülen
eğitim faaliyetleri
ile toplumun her
kesimine ulaşılmaktadır.

areas of Stock and Distribution Project which are open
to improvement, can be given as examples. These
headings are defined in the Turkish Red Crescent 2010
Strategic Plan as areas that can only be successfully
accomplished if our institution, as a partner, will be
able to support a project which may be initiated by the
Competent Authority. In this context, “Enhancement
Project on Blood Supply System” was participated,
initiated and carried out by Ministry of Health within
the scope of 2008 Program of the I. Component
of Turkey-European Union (EU) Instrument for Preaccession Assistance (IPA)-Grant. Creation of strategic
documents for optimum structuring by determining
regional blood banking policies were aimed for in the
present situation analysis of project. The continuity
of a sufficient, efficient, safe and high-quality blood
supply system can only be assured through informed
human resources. Within this context, the training
need of the technical and administrative personnel
was determined first and these trainings were supplied
to both institutions and blood banking and transfusion
medicine practitioners rendering services in the
sector. Moreover, 100 employees throughout the
country were trained to work as trainers for ensuring
the standardization of trainings. Technical trainings
planned within the scope of the project were also
supplied to the local personnel through trainers to
whom curriculum creation and adult
education skills were brought with
the mentioned training. Technical
trainings included blood traceability,
component
standards,
quality
assurance, capacity improvement
activities for administrative and
technical personnel as well as
programs for clinicians and were
completed successfully.

Geleceğin kan bağışçılarının kazanılması kapsamında, toplumda farkındalığın erken yaşta oluşturulması hedefi ile öğrenciler arasında davranış geliştirmek
için başlatılan Geleceğin Kan Bağışçıları’nın Kazanımı
Projesi’ne paydaş olarak katılım sağlanmıştır. Proje üç
esas sonuca ulaşmayı hedeflemektedir. Ders kitaplarında kan bağışı ile ilgili mevcut müfredat analizinin
yapılarak geleceğin kan bağışçılarının kazanımına katkıda bulunacak müfredatın düzenlenmesi, gönüllü ve
karşılıksız kan bağışçılarının kazanımı konusunda Milli
Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı’nın
insan kaynakları kapasitesinin artırılması ve iletişim
stratejilerinin planlanarak kazanım faaliyetlerine yansıtılmasıdır.

Safe Blood Supply Program can
be sustainable by ensuring and
enhancing the public awareness
about safe blood. All segments of
the community are reached through
training activities carried out within
the scope of acquiring volunteer
blood donors. Project on Acquisition of Future Blood
Donors has been participated as a partner, which was
initiated for developing behavior among students with
the purpose of creating public awareness in early years
within the scope of acquiring future blood donors.
Project aims to reach three essential results. These
are to arrange the curriculum that will contribute to
the acquisition of future blood donors by analyzing the
current curriculum in school books regarding blood
donation, to enhance the human resources capacity
of Ministry of National Education, Ministry of Health
and Turkish Red Crescent regarding the acquisition
of volunteer and unpaid blood donors and to plan
communication strategies and pass these onto the
acquisition activities.

Güvenli Kan Temini Programı, 30 Haziran 2015 yılı itibariyle beşinci yılını tamamlamış olacaktır. Türk Kızılayı
olarak hedefimiz, ülkemizin kan ve kan bileşeni ihtiyacının, gönüllü, karşılıksız ve düzenli kan bağışçıları
aracılığı ile tarafımızca karşılanması ve bu açıdan ülkemizin öz yeterliliğe ulaşmasıdır.

Safe Blood Supply Program will have completed
its fifth year as of 30 June 2015. We, Turkish Red
Crescent aim to cover our country’s need for blood
and blood components through voluntary, unpaid and
regular blood donors and that our country reach selfsufficiency in this respect.
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PROTOKOLLER
PROTOCOLS
T.C. Sağlık Bakanlığı Ve Türk Kızılayı Rasında
Kan Tedarik Sisteminin Yürütülmesine İlişkin Protokol
Between The Turkish Ministry Of Health And
The Turkish Red Crescent Protocol On The Execution Of
The Blood Supply System

T.C. Sağlık Bakanlığı Ile Türk Kızılayı Arasında, TÜRKÖK
Adlı Proje Kapsamında Bir Işbirliği Protokolü
Between The Turkish Ministry Of Health And The Turkish
Red Crescent Under The TÜRKÖK Project Protocol

Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi
Kapsamında Plazma Temini Protokolü
Plasma Supply Protocol Under The Project On
Obtaining Plasma Products From Domestic Plasma
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T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı Arasında
Kan Tedarik Sisteminin Yürütülmesine İlişkin Protokol
Between the Turkish Ministry of Health and the Turkish Red Crescent
Protocol on the Execution of the Blood Supply System
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Türk Kızılayı’nın kan bankacılığı alanında yapmış olduğu örnek çalışmalar ve kazandığı başarılar neticesinde
T.C. Sağlık Bakanlığı ile 20.05.2014 tarihinde, Kan Tedarik Sisteminin Yürütülmesine ilişkin 10 yıl geçerliliği
olan bir protokol imzalanmıştır.

As a result of the examplary studies and
accomplishments of the Turkish Red Crescent in blood
banking, a protocol was signed with the Turkish Ministry
of Health on the Execution of the Blood Supply System
on 20.05.2014 for 10 years.

Protokol, ülke çapında kan tedarik sisteminin ilgili yasal düzenlemelerle; çağdaş kan bankacılığı ile transfüzyon tıbbının gerektirdiği standartlar çerçevesinde
yürütülmesi için kurumlar arasındaki yetki ve sorumlulukların tanımlanması amacıyla düzenlenmiştir. Söz
konusu protokol ile Türk Kızılayı, ülke genelinde kan
bağışı alınması konusunda münhasıran yetkilendirilmiş olup; kan bankacılığının geliştirilmesi kapsamında
bilimsel ve teknolojik araştırma ile geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesini de sağlayacaktır.

The Protocol was regulated to define the authorities
and responsibilities between the institutions so that the
blood supply system can be executed in accordance
with the legal regulations throughout the country
and in line with the modern blood banking and the
standards required by the transfusion medicine.With
such Protocol, the Turkish Red Crescent is exclusively
authorized to receive blood donations in the country
and will also ensure the scientific, technological
research and development activities to improve blood
banking.

Protokol ile Türk Kızılayı’na hali hazırda yürüttüğü;
• Ülkenin bölgesel kan bankacılığı modeli kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen ve
taraflarca mutabık kalınan BKM ile bağlı KBM’lerin, ilgili
mevzuat kapsamında açılması; işletilmesi ve etkin olarak yönetilmesi için Merkezi Yönetim Organizasyonu
KHGM’nin devamlılığının sağlanması,
• Düzenli kan bağışçılarının kazanılması amacıyla
etkin ve verimli kan bağışçısı kazanımı faaliyetlerinin
yürütülmesi ve potansiyel kan bağışçılarına, belirlenmiş prosedürlerkapsamında kan bağışçısı bilinçlendirme eğitiminin verilmesi,
• Çağdaş kan bankacılığı uygulamalarında zorunlu
olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen immünohematolojik ve serolojik testlerin merkezi laboratuvarlarda gerçekleştirilmesi ve merkezi olarak yönetilmesi; tıbbi açıdan zorunlu testlerin yapılması,
• Elde edilen kan bileşenlerinin uygun koşullarda
depolanması, imha oranlarının düşürülmesi ve ender
bulunan kan tiplerine ulaşımın kolaylaştırılması,
• Kan bağışçısı veya kanın transfüzyon edildiği
alıcıda istenmeden ortaya çıkan reaksiyonlar ile sağlık kuruluşları tarafından bildirilen ve yine istenmeyen
etkilerin takibi, gerektiği durumlarda kan bağışçılarının
bilgilendirilmesi ve kan bağışçılarının epidemiyolojik
takibinin sağlanarak Sağlık Bakanlığı’na raporlanması,
• Kan bağışçılarından elde edilen fazla plazmaların, ülkenin ihtiyacı olan plazma ürünlerinin elde edilmesinde ham madde olarak kullanılması için hizmete
sunulması, konularında da resmi olarak yetki ve sorumluluk verilmiştir.

The Protocol authorizes the Turkish Red Crescent;
• To sustain the DGBS, Central Management
Organization in order to open, operate and manage
effectively the RBCs and the subordinated BDC’s
considered to be appropriate by the Ministry of Health
and agreed by the parties in accordance with the related
legislation and under the regional blood banking model
of the country,
• To carry out the acquisition activities of effective
and efficient blood donors to acquire regular blood
donors, and to provide informative trainings to the
potantial blood donors in order to raise awareness
about blood donations in line with the procedures
determined.
• To perform the immunohematological and
serological tests determined by the Ministry of Finance,
which are compulsory in the practices of modern
blood banking and to manage them centrally, and to
perform the medically-compulsory tests,
• To store the blood components obtained under
favorable conditions, to reduce the disposal rates and
to easily reach the rate blood types,
• To follow up the undesired reactions in the blood
donor or the receiver and the undesired and unexpected
effects reported by the healthcare organizations, to
inform the blood donors when necessary and to report
the epidemiological follow-up of the blood donors to
the Ministry of Health.
• To put the excess plasmas obtained from blood
donors into the service so that they can be used raw
materials to have plasma products that are required by
the country.
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T.C. Sağlık Bakanlığı Ile Türk Kızılayı Arasında,
TÜRKÖK Adlı Proje Kapsamında İşbirliği Protokolü
Between The Turkish Ministry Of Health and
The Turkish Red Crescent Under The TÜRKÖK Project Protocol
07.11.2013 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasında, TÜRKÖK adlı proje kapsamında bir işbirliği protokolü imzalanmış olup; Türk Kızılayı’na ‘’Kök
Hücre Bağışçısı Kazanımı‘’ görevi verilmiştir.
Söz konusu protokol kapsamında, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Kızılay Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (KKHKM) ve 12 Bölge Kan Merkezi’nde
Gönüllü Verici Merkezleri (GVM) kurulacaktır.
Projenin Kızılay bünyesindeki 16 Bölge Müdürlüğü’nü
kapsaması düşüncesiyle Güneydoğu BKM, Doğu Anadolu BKM’ye; Doğu Karadeniz BKM, Orta Karadeniz
BKM’ye; Güney Batı ve Güney Anadolu BKM’leri ise
Doğu Akdeniz BKM’ye bağlı olarak bağışçı kazanımı
çalışmalarını yürütecektir.
Kızılay Kök Hücre Koordinasyon Merkezi, Gönüllü
Verici Merkezleri’nin yönetim, izleme, değerlendirme, kalite, performans ve çalışma süreçlerinin yürütülmesini sağlayacaktır. Gönüllü Verici Merkezleri ise
hematopoietik kök hücre nakli gereken hastalar için
kök hücre bağışlama konusunda danışmanlık ve bilgilendirme yapacak; eğitim verecek ve düzenleyeceği
çeşitli kampanyalarla farkındalık oluşturarak, halkı bilgilendirme faaliyetlerini yürütecektir.
İlgili protokol gereği Kızılay’ın yükümlülükleri
belirlenmiştir;
Buna göre öncelikle Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi’nde bahsedilen düzenli kan bağışçıları ile diğer
bağışçıların bilgilendirilmesi, halkın kök hücre bağışına
teşvik edilmesi, kazanılan bağışçı sayısının artırılması planlanmaktadır. Kök hücre bağışlama konusunda
bilgilendirilen ve şartlara uygun bulunan bağışçının
yazılı izni alınarak sisteme kaydı yapılacaktır. Bağışçıdan alınan numuneler, Kızılay laboratuvarında seroloji ve hemogram testlerine tabi tutulacak ve şartları
sağlayan kan numuneleri ise Doku Tipleme Laboratuvarına gönderilecektir. Kemik İliği Bankası (KİB), otomasyonuna girilen veriler sonucu eşleşme olması
durumunda bağışçının çağırılması için KKHKM’yi bilgilendirilecek ve ardından Kızılay Gönüllü Verici adayına
ulaşacaktır.
Gönüllü Verici adayı, tekrar bağış yapmayı kabul etmesi halinde Gönüllü Verici Merkezi’ne davet edilip
aynı test süreçlerine tabi tutulacaktır. İleri Doku Tiplemesi Testi ile tutarlı sonucun elde edilmesinin ar-
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On 07.11.2013, a cooperation protocol was signed
between the Turkish Ministry of Health and the
Turkish Red Crescent under the TÜRKÖK project and
the Turkish red Crescent was assigned with the duty
“Acquiring New Stem Cell Donors”.
Under the stated protocol, a Red Crescent Stem Cell
Coordination Center (RCSCCC) and Volunteer Donor
Centers (VDC) in 12 Regional Blood Centers within the
body of the Directorate General of Blood Services.
Given that the Project includes 16 Regional Directorate
of the Red Crescent; the Southeastern RBC will carry
out its donor acquisition activities under the Eastern
Anatolia RBC; Northern Black Sea under the Central
Black Sea RBC; Southwestern and Southern Anatolia
RBCs under the Northern Mediterranean RBC.
The Red Crescent Stem Cell Coordination Center will
ensure that the management, monitoring, evaluation,
quality, performance and working processes of the
Volunteer Donor Centers are carried out. The Volunteer
Donor Centers will inform and consult the patients
requiring hematopoietic stem cell transplantation
about the stem cell donation, will train them and raise
awareness through various campaigns and carry out
the public information activities.
The responsibilities of the Red Crescent are
determined in accordance with the protocol;
Accordingly, informing the regular blood donors
stated in the National Blood and Blood Products
Guide and other donors, encouraging people to the
stem cell donation and increasing the number of
acquired donors are planned primarily. The written
approval of the donors who are informed and found
appropriate for the stem cell donation are taken
and they are registered in the system. The samples
taken from the donors are subjected to serology and
hemogram tests in the Red Crescent laboratories and
the fulfilling samples are sent to the Tissue Typing
Laboratory. In case of matching in the data entered in
the Bone Marrow, the RCSCCC will be informed to call
the donor and then the Red Crescent will reach the
Volunteer Donor candidate.
If the Volunteer Donor candidate accepts to donate
again, he/she will be invited to the Volunteer Donor
Center and be subjected to the same test processes.
After consistent results are obtained with the Advanced
Tissue Typing Test, the Volunteer Donor will be
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dından yine Gönüllü Verici ile iletişime geçilecektir.
Gönüllü Vericinin, evinden alınarak nakil merkezine
getirilmesi; nakil işlemi sürecinde evden hastaneye
ve hastaneden evine götürülmesinin sağlanması, yolculukta ve hastanede kaldığı zaman aralığında refakat
hizmeti verilmesi, nakil sonrası Gönüllü Vericilerinsağlık durumlarının kısa ve uzun dönem izlenmesi, gerekli
müdahalelerin yapılması ise Bakanlık (TÜRKÖK) tarafından gerçekleştirilecektir.

contacted. The Ministry (TÜRKÖK) will be responsible
for bringing the Volunteer Donor to the transplantation
center by picking up from his/her house; taking her/him
from home to the hospital during the transplantation
process, providing companion services during the
travel and the time when he/she stays at the hospital,
monitoring the medical conditions of the Volunteer
Donors after the transplantation for a short and long
time, and making the necessary interventions.

TÜRKÖK Projesi’nin süresi, 3 (üç) yıl olarak planlanmıştır ancak tarafların ortak kararı doğrultusunda projenin süresi uzatılabilecektir.

TÜRKÖK Project is planned for 3 (three) years but
it could be extended with the joint decisions of the
parties.

2014 yılı için hedefi 50.000 (±10.000) gönüllü kök
hücre bağışçısına ulaşmak olan proje 2014 yılının ikinci yarısında hayata geçirilecektir.

Intended to reach 50.000 (±10.000) volunteer stem
cell volunteers for 2014, the project will be put into
use in the second half of 2014.
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Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Elde Edilmesi Projesi
Kapsamında Plazma Temini Protokolü
Plasma Supply Protocol Under the Project on
Obtaining Plasma Products from Domestic Plasma

Fraksiyon (fraction) kısım, fraksiyonasyon (fractionation) kısımlarına (fraksiyonlarına) ayırma anlamına gelir.
Plazma proteinlerinin, plazmadan tek tek ayırılması,
saf ve standart hale getirilmesi için yürütülen fiziksel
ve kimyasal işlemlere Plazma Fraksiyonasyonudenir.
Plazma fraksiyonasyonu yoluyla elde edilen ilaçlara,
grup adı olarak ise Plazma Ürünleri denmektedir.

Fraction part means fractionation, in other words
fragmentation.Plasma fractionation means the
physical and chemical operations carried out to
remove the plasma proteins from the plasma one by
one and to make them pure and standard.The drugs
obtained through the plasma fractionation are called
plasma products as a group name.

Plazma Ürünleri Üretim Tesisinde bir dizi fiziksel ve
kimyasal uygulamalarla plazmadan ayrıştırılan proteinler, saflaştırıldıktan ve mikroorganizmalardan
arındırıldıktan sonra tıbbi tedavide kullanılmak üzere
piyasaya sunulur. Plazma Fraksiyonasyon Ürünleri;
travma, kalıtsal eksiklikler, bağışıklık sistemi bozuklukları, enfeksiyonlardan kaynaklanıp yaşamı tehdit eden
durumların önlenmesi veya tedavisi için, sıklıkla tek tedavi seçeneği olarak kullanılan bir ilaç grubunun temsilcileridir. Faktör-VIII, protrombinkompleks (PCC),
polivalan immunglobulinlerden damar içi, kas içi, cilt
altı Ig, hiper immünglobulinlerden RhAnti-D Dünya
Sağlık Örgütü vazgeçilmez ilaçlar model listesinde yer
almaktadır.

After
being
purified
and
removed
from
microorganisms, the proteins removed from
the plasma using a set of physical and chemical
applications in the Plasma Products Production
Facilities are released to the market to be used in the
medical treatment.The plasma fractionation products
are the representatives of a drug group frequently
used as a single treatment option to avoid or to treat
the life threatening situations arising from trauma,
genetical defects, defence system disorders and
infections.Factor -VIII, prothrombine complex (PCC),
intravenous, intramuscular, subcutaneous lg among
the polyvalent immunoglobulins, and RhAnti-D among
the hiperimmune globulins are included indispensible
drugs model list of the World Health Organization.

Son 20 yılda, ülkemizde kurulacak bir tesiste yerli
plazmanın işlenmesi yoluyla plazma ürünü ilaçların
üretilmesi için işbirliği yapmak ve destek olmak üzere
Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı’na çok sayıda proje ile
başvurulmuş; projelerin teknik veya finansal eksiklikleri nedeniyle hayata geçmeleri mümkün olmamıştır.
Yurt içinde veya yurtdışında yapılacak muhtemel üretim projelerinde Türk Kızılayı’nın üretici ortak veya tedarikçi olarak, yerini doğru şekilde alabilmesi amacıyla
Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü-BİTAM bünyesinde
yaklaşık on yıldır; ilgili bilimsel toplantılara katılım, tesis ziyaretleri, fizibilite çalışmaları, yayın takibi ve arşiv
oluşturma gibi hazırlıklar yapılmaktadır.
Bağıştan Hastaya Plazma Ürünü İlaçların Temini
Sağlık Bakanlığı 2013 yılı Haziran ayında Türk Kızılayı’ndan 300.000 litre/yıl kapasiteli bir tesis için “Plazma Tedarik Planı” talep etmiştir. Hazırlanan plan ve
takvim Sağlık Bakanlığı’na 2013 yılı Temmuz ayında
teslim edilmiş, ancak izleyen aylarda temaslar kesintiye uğramıştır. Sağlık Bakanlığı’nın tekrar toplantı çağrısı üzerine görüşmeler yeniden başlamış; Bakanlık,
Türk Kızılayı’ndan bu kez 500.000 litre/yıl işleme kapasiteli bir tesis için plazma temin planı hazırlamasını
talep etmiştir. Plan aynı ay hazırlanıp sunulmuştur.
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Many project applications were made to the Ministry
of Health and the Turkish Red Crescent in order to
have cooperation and support for the production of
the plasma products through processing the domestic
plasma in a facility to be established in our country
within the last 20 years; however, the projects could
not be performed due to the technical or financial
shortages.
The Directorate of Blood Services has been making
preparations such as participating in the related
scientific meetings, facility visits, feasibility studies,
publication follow-up and creating archives for almost
ten years under BİTAM so that the Turkish Red Crescent
can be properly included in these possible domestic
and international production projects as the producing
partner or supplier.
Supply of Plasma Drugs from the
Donation to the Patient
The Ministry of Health requested a “Plasma Supply
Plan” from the Turkish Red Crescent for a 300.000
liter/year capacity facility in June, 2013.The plan and
the schedule were delivered to the Ministry of Health
in July 2013; however the contacts were cut in the
following months.The negotiations started again upon
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Yürütülen çalışmalar neticesinde 20 Mayıs 2014 tarihinde Yerli Plazmadan Plazma Ürünleri Elde Edilmesi
Projesi Kapsamında Plazma Temini Protokolü, Orta
Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde yapılan törende, basın açıklaması eşliğinde Türk Kızılayı Genel Başkanı ve
T.C. Sağlık Bakanı tarafından imzalanmıştır.
Protokol doğrultusunda Türk Kızılayı; Sağlık Bakanlığı’nın ihale ile belirleyeceği fraksiyonatör şirket ile
sözleşme imzalamasını izleyen 15 ayda yatırım ve hazırlıklarını yaparak, yurtdışı tesislerde işlenmek üzere
ilk üç yıl 200.000, 300.000, 400.000 litre, sonraki dört
yıl da yerli tesiste işlenmek üzere 500.000 litre plazma temin edecektir. Üçüncü yıl 80.000, sonra her yıl
180.000 litre plazma, kurulacak plazmaferez merkezlerinde plazma bağışçılarından alınacaktır. Bakanlık,
hastane kliniklerinde TDP kullanımını 750.000 ünite TDP/yıl düzeyinde tutmayı hedefleyen çalışmalar
yaparak; Kızılay’ın kamu spotlarının ulusal kanallarda,
yüksek izlenirliği olan saatlerde yayınlanmasını sağlayacak, doğrudan ve/veya fraksiyonatör firma eliyle
bağışçılara yönelik teşviklerde bulunacaktır.

the call for meeting by the Ministry of Health and the
Ministry asked the Turkish Red Crescent to make a
plasma supply plan for a 500.000 liter/year capacity
facility.The plan was made and submitted within the
same month.
As a result of the actions taken, Plasma Supply Protocol
Under the Project on Obtaining Plasma Products from
Domestic Plasma was signed on May 20, 2014 by the
President of the Turkish Red Crescent and the Minister
of Health in a press release in a ceremony held in the
Central Anatolia Regional Blood Center.
In accordance with the Protocol, the Turkish Red
Crescent will make its preparations and investments
within 15 months following the signature of a contract
with a fractionator company to be determined via a
tender by the Ministry of Health and will supply 200,000,
300,000 and 400,000 liters for the first three years in
order to be processed in the international facilities and
then 500,000 liters of plasma for the next four years
in order to be processed in the domestic facilities.On
the third year, 80,000 liters and then 180,000 liters of
plasma will be received from the plasma donors at the
plasmapheresis facilities to be established.Carrying out
the studies intended to limit the TDP use to 750,000
units TDP/year in the hospital clinics, the Ministry will
ensure that the public service advertisements of the
Turkish Red Crescent are broadcast in the national
channels during the peak hours, and incentives will
be ensured for the donor directly and/or through the
fractinator company.

Plazma Fraksiyonasyon Tesisinde Plazma Havuzu, Ayırma İşlemleriyle Elde Edilen Saf Ürün.
Plasma pool in the plasma fractionation facility, pure product obtained by the fractioning procedures.
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KAN GRUPLAMA ve ANTİKOR TARAMA
BLOOD GROUPING AND ANTIBODY SCREENING
Prof. Dr. İsmail H. DÜNDAR
Laboratuvar Birim Sorumlusu EGE BKM-İZMİR
Supervisor of the Laboratory Unit EGE BKM-İZMİR

Konumuz kan! İnsanoğlunun, bir yeri yaralandığı zaman ortaya çıkan ve yaratıldığı günden bu yana tanıdığı
kırmızı renkli sıvı. Azlığına ya da yokluğuna tahammül
edilemeyen ve buna bağlı olarak oldukça önemsenen
kana hem hamasi hem de fiziksel birçok sorumluluk
atfedilmiş; bazı hastalıkların tedavisi için kullanılmıştır.
Üç Genç İspanyol’un kanı içirilerek papanın tüberkülozu tedavi edilmeye çalışılmış, hayvandan insana ve
insandan insana transfüzyon denemeleri ile hep eksikliği giderilmeye çalışılmıştır. Söz konusu denemelerin ise neredeyse tamamı hüsranla sonuçlanmıştır. Ta
ki 19. Yüzyıl’ın başlarında Karl Landstainer’in, “Herkesin
damarından çıkan bu kırmızı renkli sıvının adı kan ama
hepsi birbirinin aynı değil” söyleminde bulunup; A ve B
kan gruplarını ortaya koymasıyla ilgili çalışmaların önü
açılana kadar.
Buradan, kan hakkındaki bilgilerimizin topu topu 100
yıllık bir maziye sahip olduğu anlaşılıyor. Bu itibarla
bugün, kan hakkında ki bilgilerimizin yeterli olduğunu
söylemek mümkün olamazken; cevaplayamadığımız
ve çözemediğimiz pek çok soru ile sorunumuz vardır. Zira kan, hem reaksiyonlara neden olabilen hem
de bizzat kendisi reaksiyon verebilen aktif bir dokudur. Bu bakımdan her kan transfüzyonu, reaksiyonlara
gebe bir uygulamadır. Bu reaksiyonları sınıflandırdığımız zaman; İmmünolojik Reaksiyonlar, Transfüzyona
Bağlı Enfeksiyonlar ve Fizyopatolojik Komplikasyonlar
olmak üzere üç büyük ana grupla karşılaşırız.
Söz konusu üç ana grup içerisinde İmmünolojik Reaksiyonlar’ın önemi fazladır. Bunun asıl nedeni ise
kanı oluşturan hücrelerin antijenik yapıları ve bunlara
karşı vücutta esasen var olan veya sonradanmuhtelif
nedenlerle oluşan antikorlardır. Bu nedenle İmmunohematolojik tetkikler, rutin kan bankacılığının en
önemli basamaklarından birisini teşkil etmektedir. Bu
amaçla düzenlenen laboratuvarlarda kanlar, kan grubu antijenleri ve ilgili antikorlar bakımından incelenir.
Bu laboratuvarlarda uygulanan yöntemlerin tamamı
hem aglütinasyon esasına dayanmaktadır. Ancak bu
esnada söz konusu antijenlerin eritrositlere ait anti-
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We are talking about blood! The red liquid that has
been known since the day of creation and that comes
out when somebody gets injured. Not tolerated when
it is lack or excess and therefore cared so much,
blood is given so many responsibilities, both epic and
physical; it is used to treat some diseases; the Pop’s
tuberculosis was tried to be treated by making him
drink the blood of three Spanish youngsters, and blood
has been tried to be replaced by animal-to-human and
human-to-human transfusion experiments. Almost
all of the tests failed. In the early 19th century, Karl
Landstainer said “This red liquid that comes out of the
veins of everybody is called blood but they are not the
same” and presented the blood groups A and B and
led the way for other studies in this regard.
Here, we can deduct that our knowledge about blood
has a 100-year background. Now, it is not possible to
say that we know enough about blood, and we have a
lot of questions and issued that we cannot answer and
solve about it. This is because blood is an active tissue
that can lead to reactions and also give reaction itself.
In this regard, each blood transfusion brings a risk of
reaction with it. When we classify these reactions; we
see three main groups as Immunological Reactions,
Transfusion-based Infections and Physiopathological
Complications.
Among these three main groups, the importance of
the Immunological Reactions weighs more. The main
reason is the antigenic structures of the blood cells
and the antibodies either already existing in the body
or arising later due to various reasons. Therefore,
Immunohematological Examination is one of the
most important steps of the routine blood banking.
The blood is analyzed in the laboratories established
to that end in terms of blood group antigens and the
related antibodies. All the methods employed in these
laboratories are based on hemagglutination. However,
it should not be forgotten that these antigens are
erythrocyte antigens; the leukocytes (HLA) and the
platelets (HPA) in the blood also have antigens and
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jenler olduğu, kanda mevcut olan lökositlerin (HLA)
ve trombositlerin (HPA) de antijenlerinin var olduğu
ve bunların da gerektiği durumlarda büyük önem arz
ettiği ise unutulmaması gereken hususlardır. Burada,
kısaca değineceğimiz kan grup antijenleri eritrositlere ait antijenlerdir. Bu antijenler, eritrositlerin kemik
iliği aşamasında iken taşıdıkları nükleonlarında belli
kromozomlardaki (9 No’lu kromozom ABO, 2 No’lu
kromozom RH) genetik materyallerin hücre yüzeyindeki ekspresyonlarının ürünüdür. Bu antijenler elbette
ki bunlarla sınırlı değildir. Bugün, (bulan kişilerin veya
bulunduğu yerlerin adıyla adlandırılan vd.), bilinen
antijen sayısı 604’tür ancak rutin kan bankacılığında
bizler, bunlardan sadece bazı antijenlere bakmakla
yetiniyoruz.
ABO Sistemi’ndeniçin bunların arasında en ön planda
yer almaktadır? Zira diğer sistemlerden farklı olmak
üzere; sadece bu sistemde kişiler taşımadıkları antijenlere karşıantikorları (izoaglutininler) plazmalarında
peşinen taşırlar (A grubu olanların plazmalarında anti-B, B grubu olanların plazmalarında anti-A, 0 grubu
olanların plazmalarında anti-A ve anti-B vardır; AB
grubu olanların plazmalarında antikor yoktur). Oysa
diğer sistemlerde, antijenlere karşı antikorlar ancak bu
antijenlerle karşılaşınca ortaya çıkar. ABO Sistemi’ndeise söz konusu antijenlerin ortaya çıkabilmesi için prekürsör unsur “H” Antijeni’dir. “H” Antijeni’nin olmaması
durumunda ABO Sistemi gerçekleşemeyeceğinden
söz konusu kan “O” grubu olarak fenotiplenecektir.
Bu kan ise aslında ABO grubu olmayıp genotip olarak
dünyada milyonda bir rastlanan Bombay Kanı’dır. Kan
grup antijenleri glikoprotein (ABO Sistemi gibi) veya
protein yapısındadırlar. Bu nedenle aminoasit zincirlerinden oluşan bu protein yapılarında amino asit
sekanslarındaki değişikliklere bağlı olarak; mutantlar
ve bunun sonucunda da subgruplar oluşacak; gruplama testlerinde çok da seyrek olmayarak karşılaşılan
forward/reverse grup uyumsuzluklarını doğuracak ve
kan bankası gruplama laboratuvarı teknisyenini bir
hayli uğraştıracaktır.
ABO Sistemi’ni takip eden ikinci sistem, Rh Sistemi’dir.
RhesusMaymunları’nda bulunuyor olmasından Rh Sistemi adını alan bu antijen insanların ise %85’inde bulunmaktadır.
Tüm kan grup antijenlerinin dünya üzerinde ki dağılımının bölgelere ve ırklara göre farklılık gösterdiği
unutulmamalıdır. Bu antijen sisteminde de yine Subgruplar vardır. Bunlar Rh 1’den Rh 12’ye kadar veya
halen genelde kullanılan şekliyle D, C, E, c, e şeklinde
sıralanmaktadır. İmmunohematoloji’de unutulmaması
gereken husus şudur ki, hiç bir antijen zayıf diye yok
farz edilmemelidir. Bu nedenle özellikle mükerrer kan
transfüzyonu gereken hastalarda bu asla göz ardı edilmemelidir. Bu sistemde de varyantlar ve zayıflıklar söz
konusudur. Bunlar arasında DVI ve zayıf D (DU) önem
arz etmektedir. Bu nedenle Rh D (-) bulunan her kan
ayrıca zayıf D bakımından da incelenmelidir. Zira zayıf
D (+) kan verilirken Rh D (+) olarak mütalaa edilirken
aynı şahsın kan alması gerektiği durumlarda ona Rh
D (-) kan verilmesi gerekecektir. Bu bakımdan kan
bağışçısının gruplandırılması ile kan verilecek hasta-

these are very important when necessary. Here the
blood group antigens that we will briefly discuss are
erythrocyte antigens. These antigens are the products
of the expressions of the genetic materials in certain
chromosomes (chromosome 9 ABO, chromosome
2 RH) on the cell surface in the nucleons when the
erythrocytes are in the phase of bone marrow. These
antigens are of course not limited to them. Today, the
number of recognized antigens is 604 (called by the
founders or their locations); however, we make do
with some of them in routine blood banking.
Why is ABO System at the forefront among these
systems? Unlikely to the other systems, only in
this system, people already carry the antibodies
(isoagglutinin) against the antigens that they do not
carry in their plasmas (Anti-B exists in the plasmas
of those with group A; anti-A exists in the plasmas
of those with group B, anti-A and anti-B exist in the
plasmas of those with group 0 and there is no antibody
in the plasmas of those with group AB). But in the other
systems, the antibodies against antigens come out
when coming across these antigens. “H” Antigen is the
precursor in order for the stated antigens to come out
in the ABO System. As the ABO System cannot happen
in case of the lack of Antigen “H”, the stated blood
would be phenotyped as “0” group; however, this
blood is not in the ABO group but in Bombay Blood,
which is seen one in a million as genotype. The blood
group antigens have glycoprotein (like ABO system)
or protein structures. Therefore, depending on the
changes in the amino acid sequences in these protein
structures consisting of amino acid chains; mutants
and subgroups will occur; there will be forward/
reverse group incompatibilities encountered not very
rarely in grouping tests and the technician in the blood
banking grouping laboratory will work really hard.
The second system that comes after the ABO System
is Rh System. Called Rh System as it is found in Rhesus
Monkeys, this antigen is found in 85% of the people.
It should be noted that the distribution of all the
antigen groups around the world varies depending
on the regions and races. There are subgroups in this
antigen system. These are listed from Rh 1 to Rh 12
or as D,C, E, c, e as in general. What should not be
forgotten in immunohematology is that no antigen
should be ignored just because they are weak.
Therefore, it should never be ignored especially in
the patients who require repetitive blood transfusion.
There are some variances and weaknesses in this
system as well. Among them, DVI and weak D (DU)
are important. Therefore, each blood with Rh D (-)
should also be analysed in terms of weak D. This is
because weak D (+) is considered to be Rh D (+) while
donating blood, Rh D (-) should be given to the same
person when (s)he needs to be given blood. Hence,
there are different aspects that should be considered
in grouping the blood donors and the patients who
receive a blood transfusion. Another blood group
system that is important for the routine blood banking
is Kell. It is important as its incidence is 8.5%. As this
rate is very low in France, no blood is taken from Kell
(+)s since they think it is not useful.
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nın gruplandırılmasında dikkat edilmesi gereken farklı
özellikler vardır. Rutin kan bankacılığında önemsenen
bir kan grubu sistemi de Kell’dir. Toplumdaki sıklığı
%8.5 olması itibariyle önem arz etmektedir. Fransa’da
bu oran çok düşük olduğundan, bu kan ne işe yarayacak düşüncesi ile Kell (+)’lerden kan alınmamaktadır.

One of the most important issues that should be
considered in blood grouping (immunohematology)
studies is that whether the blood donor has donated
blood before or (s)he is a regular (repetitive) donor or
not. This is important for both the test reliability and
cost-effectiveness.

Kan gruplama (İmmunohematoloji) çalışmalarında
dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi
de kan bağışçısının; daha önce bağış yapıp yapmadığı
veya düzenli (mükerrer) bağışçı olup olmadığıdır.

It is stated before that a person already has isoagglutinins
in his plasma against antigens that he does not carry
in ABO System. This helps to confirm the group during
the forward/reverse blood grouping or to reveal the
group incompatibility. However, there are antibodies
in the plasma other than these recognized and possible
antibodies. This might adversely affect the reliability of
the blood especially for the receiver. Therefore, it is
of great importance to screen the blood in terms of
such antibodies and to carry out the identification of
these antibodies, if possible. As such antibodies occur
against various antigens, they should be scanned with
cell suspensions carrying these. Due to the fact that
such antibodies might be monovalent (blocker), the
studies should be performed in a AHG (Anti Human
Globulin) environment.

Bu durum hem test güvenilirliği hem de maliyet etkinliği açısından büyük bir önem arz etmektedir.
ABO Sistemi’nde kişinin taşımadığı antijene karşı plazmasında peşinen İzoaglutininlerinbulunduğu yukarıda
belirtilmişti. Bu durum ise forward/reverse kan gruplaması esnasında gruplamanın doğrulanması veya grup
uyumsuzluğunun ortaya çıkarılmasını sağlamaktadır.
Ancak plazmada, bu bilinen ve ihtimali olanlar dışında da antikorların varlığı söz konusudur. Bu durum ise
özellikle alıcı açısından kanın güvenilirliğini olumsuz
yönde etkileyebilir. Bu nedenle, kanların bu tür antikorlar bakımından taranması ve hatta bu antikorların
mümkünse İdentifikasyonunun yapılması önem taşımaktadır. Bu tür antikorlar muhtelif antijenlere karşı
oluşabileceğinden bunları taşıyan hücre süspansiyonları ile taranmak üzereyapılmalıdır. Bu esnada bu antikorların Monovalan (Blokan) antikorlar olma özelliği
de muhtemel olduğundan, çalışmaların AHG (Anti
Human Globulin)’li ortamda yapılması uygun olacaktır.
İşte tüm bu sebeplerden dolayı 2014 yılı içerisinde
yayınlanması düşünülen “Ulusal Kan ve Kan Ürünleri
Rehberi 2014”tekan bağışçısı numunelerine uygulanması gereken İmmunohematolojikTestler ve gereklilikleri şu şekildedir;
İlk kez kan/kan bileşeni bağışlayan bağışçılarda, ABO
ve RhD grubu bağımsız iki ABO ve RhDtest sonuçlarına göre belirlenir.
• İki ABO testinden en az biri reverse gruplamayı da
içerir. Bu iki test sonucu arasında tutarsızlık saptanırsa,
sorun tam olarak çözümleninceye kadar kan bileşenleri serbest bırakılmaz.
• RhD testinde biri D-VI antijenini saptayabilecek
nitelikte olan iki farklı anti-D reaktifi kullanılır. Eğer, iki
Monoklonal anti-D kullanılıyorsa bunlar farklı klonlardan elde edilmiş olmalıdır.
• Her iki anti-D reaktifi ile net olarak pozitif reaksiyon veren bağışçı “RhD pozitif” olarak kabul edilir.
• Her iki anti-D reaktifi ile negatif sonuç alınması
durumunda zayıf D testi uygulanır. Zayıf D testinin
pozitif çıkması durumunda bağışçı “RhD pozitif” olarak, zayıf D negatif çıkması durumunda bağışçı “RhD
negatif” olarak kabul edilir.
• Anti-D reaktifleri ile uyumsuz sonuçlar alınması
durumunda testler tekrar edilir. D grubunun şüpheli
bulunduğu durumlarda bağışçıyı “RhD pozitif” kabul
etmek daha güvenlidir ama söz konusu olan, bir hasta
ise tam tersi düşünülmelidir.
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Because of the abovementioned reasons, the
immunohematological tests that should be
administered to the blood donor samples given in
“National Blood and Blood Products Guide -2014”
planned to be issued in 2014 and their requirements
are as follows;
ABO and RhD group is determined based on two ABO
and RhD test results for the donors donating blood/
blood components for the first time.
• At least one of these two ABO tests includes
reverse grouping as well. In case of inconsistency
between these two test results, the blood components
are not released until the problem is identified.
• In RhD tests, two different anti-D reactive is
used, one of which can detect the D-VI antigen. If
two monoclonal anti-Ds are used, these should be
obtained from different clones.
• The donor whose two anti-D reactives give
clearly positive reactions is accepted to be “RhD
positive”.
• In case negative results are obtained from two
anti-D reactives, then weak D test applies. If the weak
D test comes out to be positive, the donor is accepted
to be “RhD positive”, if the weak D is negative, the
donor is accepted to be “RhD negative”.
• In case of inconsistent results with the anti-D
reactives, the tests are repeated. When D group is
dubious, it would be more safe to accept the donor as
“RhD positive” but if it is a patient, the contrary should
be considered.
ABO and RhD group can be determined based on the
single ABO and RhD test results only if the test and
data transfer reliability is ensured in the blood donor
who has donated blood before and whose blood
group is known.
• For detection of ABO group, the forward or
Forward+Reverse test is applied.

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

Daha önce kan bağışı yapmış, kan grubu bilinen bağışçıda ABO ve RhD grubu, test ve veri transferinin
güvenliğinin sağlanması şartıyla tek ABO ve RhD test
sonucuna göre belirlenebilir.
• ABO grup tayini için Forward ya da Forward+Reverse test uygulanır.
• RhD tayini için D-VI antijenini saptayabilen tek
anti-D reaktifi kullanılır. Anti-D testinde negatif sonuç
alınması durumunda ise zayıf “D” testi uygulanır. RhD
tayini için D-VI antijenini ve zayıf D’yi saptayabilen
harmanlanmış anti-D reaktifleri de kullanılabilir.
• ABO ve RhD sonuçları, bağışçının önceki bağışlarındaki sonuçlarıyla karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada
tutarsızlık saptanırsa sorun çözümleninceye kadar kan
bileşenleri serbest bırakılmaz.
ANTİKOR TARAMASI
İlk kez kan/kan bileşeni bağışlayan tüm bağışçılar ile
son bağışından bu yana gebelik veya transfüzyon öyküsü olan bağışçılara, klinik açıdan önemli eritrosit
antikorlarına yönelik antikor taraması uygulanır. Rutin
antikor taramasında kullanılan reaktif eritrositler en az
D, C, c, E, e, K antijenlerini üzerinde bulunduran
eritrositlerden oluşur.
Kısa da olsa immunohematolojik test yöntemlerine
değinmek yerinde olacaktır.
Kan gruplama yöntemleri hangisi olursa olsun genel
olarak,hemaglutinasyon esasına dayanmaktadır.
1- Lam (Slide) Yöntemi: Teknik ve subjektivite nedenlerinden dolayı yetersiz olmakla birlikte, günümüzde hala kullanılan bir yöntemdir. Türk Kızılayı’nın
tüm donasyon birimlerinde de halen “Ön Gruplama”
adı altında kullanılmaktadır. Ancak burada kullanım
amacı olası tüp/torba karışıklıklarını önlemektir, asla
kan grubu sonucu vermek değildir.
2- Tüp Yöntemi: Altın standart olarak kabul edilen
bu yöntem, ileri aşama tetkiklerin uygulanmasına olanak vermektedir.

• For the RhD detection, a single anti-D reactive
that can identify the D-VI antigen is used. In case
negative results are obtained from anti-D test, then
weak “D” test applies.
For the RhD detection, the blended anti-D reactives
that can identify the D-VI antigen and weak D are used.
• ABO and RhD results are compared to the results
of the donor that have been obtained in the previous
donations. In case that inconsistency is detected
in this comparison, the blood components are not
released until the problem is identified.
ANTIBODY SCREENING
Antibody screening applies for the erythrocyte
antibodies that are clinically important for the donors
who donate blood/blood components for the first
time and who has a pregnancy or transfusion history
since their last donation. The reactive erythrocytes
used in the routine antibody screening are comprised
of the erythrocytes found on at least antigens D, C, c,
E, e, K.
It would be useful to address immunohematological
test methods even if briefly.
All of the blood grouping methods are based on
hemagglutination in general.
1- Slide Method: It is still used even if it is technically
and subjectively insufficient. It is still used in all the
donation departments of the Turkish Red Crescent
under the name of “Prior Grouping”. However, the
intended purpose here is to avoid possible tube/bag
confusions, it is not giving the results of the blood
group.
2- Tube Method: Accepted to be the golden
standard, this method allows to apply advanced
examination opportunities.

3-Kolon/Jel Santrifugasyon Yöntemleri: Bu yöntemlerde mikrokolonlarmikroskopik cam boncuklarla
veya jellerle doldurulmuştur. Jel oluşturmak amacıyla
Sephadexveya Sephacryl kullanılmaktadır. Prensibi ise
bu Mikroskopikpartiküllerin elek vazifesi görmesine
dayanmaktadır. Bu partiküllerin yapısal özellikleri de
bunların tercih edilme nedenidir. Halen Türk Kızılayı’nın laboratuvarlarında Sephadex’li jel Santrifugasyon Yöntemi kullanılmaktadır. Esasen Türk Kızılayı’nın
tüm laboratuvarlarında aynı yöntem/sistem ve algoritmalar (Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberine uygun)
kullanılmaktadır.

3- Colon/Gel Centrifugation Methods: The micro
colons are filled with microscopic glass beads or gels
in these methods. Sephadex or Sephacryl is used to
form gel and its principle is based on the fact that these
microscopic particles serve as a sieve. The structural
characteristics of these particles are the reason why
they are preferred. Sephadex gel Centrifugation
Method is still used in the laboratories of the Turkish
Red Crescent. Actually, the same method/system
and algorithms are used in all the laboratories of the
Turkish Red Crescent (in accordance with the National
Blood and Blood Products Guide).

4- MikroplakKolon/Jel Santrifugasyon Yöntemleri:
Bu yöntemler, hazırlanış ve kullanılışlarına göre farklılıklar arz etmektedir.
a) Açık Mikroplak Sistemleri,
b) WellSoated (Capture) Sistemler,
c) Eritrosit Magnetizasyon Sistemleri olmak üzere.

4- Microplate Colon/Gel Centrifugation Methods::
These methods vary depending on their preparation
and uses.
a) Open Microplate Systems,
b) Well Soated (Capture) Systems,
c) Erythrocyte Magnetization Systems.

5- Moleküler Biyolojik Yöntemler: Bu yöntemler,
pratikte halen pek revaç görmemektedir.

5- Molecular Biological Methods: These methods
are not used in practice.
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IMPORTANCE OF THE LEUKOCYTE FILTERS
IN BLOOD BANKING
Uzm. Dr. Kadri DEMİREL
KMBKM Laboratuvar Birimi Yönetmeni
Cons. Dr. Kadri DEMİREL
Director of the KMBKM Laboratory Unit

Lökositler,normalde kan hücrelerinin %1’den az bir
kısmını oluşturmaktadır ve eritrosit ile trombositlerden fiziksel olarak oldukça farklılardır.Nötrofiller, Eosinofilller, Bazofiller, Lenfositler ve Monositler şeklinde
alt tipleri bulunmaktadır. Lökositler vücut savunma
sisteminin temel taşıdır. Lökositler,vücuda dışarıdan
giren yabancı ajan patojenleri (protein, virüs ve bakteri
gibi) tanımakta ve elimine etmektedir. Lökositler aynı
zamanda kendisine (vücuda)ait ve kendisine ait olmayan hücreleri, çekirdekli hücrelerin hücre membranında bulunan ve kişiye özel olan insan lökosit antijeni (HLA, MHC) sayesinde ayırt edebilmektedir. Doku
atılım reaksiyonlarında rol oynayan bu antijenlere aynı
zamanda, DokuUygunluk veya Transplantasyon Antijenleri de denilmektedir. Altıncı kromozom tarafından
üretilen doku uygunluk antijenleri (Human Leukocyte
Antigen (HLA) MHC antijenleri) tüm çekirdekli hücrelerin yüzeyinde bulunurlar. 1970’li yıllarda Zinkernagel ve Peter Doherty, MHC moleküllerinin antijenler
ile bağlandığını ve bunları T-hücrelerine tanıttıklarını
göstermişlerdir.Sonrasında yapılan çalışmalarda, HLA
gen bölgesi yüksek derecede polimorfizme sahip olduğu belirlenmiştir. Anti-HLA oluşumunda; gebelik,
transfüzyon ve transplantasyon rol oynamaktadır.
Transfüzyon esnasında, bağışçının lökositlerinin alıcıya verilmesi sonucunda istenmeyen reaksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Transfüzyon komplikasyonlarının bir
kısmında HLA rol oynamaktadır.Transfüze olan hastalarda yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü kan bağışçısının lökositleri yani allojenik lökositler reaksiyona
neden olabilmektedir.
Transfüze Edilen Lökositlerin İstenmeyen Olası Etkileri;
1- Alloimmünizasyon
a- FebrilNon-Hemolitik Transfüzyon 			
		 Reaksiyonları (FNHTR)
		 b- Trombosit Transfüzyonuna Refrakterlik
		 c- Graft Rejeksiyonu
		 d- Eritrosit Yaşam Süresinde Kısalma
2-		Graft-vs-Host Hastalığı (GVHH)

Leukocytes usually comprise of less than 1% of
the blood cells and are physically different from
erythrocytes and platelets. They have sub-types such
as Neutrophils, Eosinophiles, Basophiles, Lymphocytes
and Monocytes. Leukocytes are the corner stone of
the defense system of the body. Leukocytes define
the unknown pathogenic agents entering the body
(such as protein, virus and bacteria) and eliminate
them. Leukocytes distinguish the self (body) and nonself cells thanks to the personalized human leukocyte
antigen (HLA, MHC) found in the cell membrane of
the nuclear cells. These antigens playing a role in the
tissue excretion are also called tissue compatibility
or transplantation antigens. The tissue compatibility
antigens generated by the sixth chromosome (Human
Leukocyte Antigen (HLA) MHC antigens) are found on
the surface of all the nuclear cells. In 1970s, Zinkernagel
and Peter Doherty indicated that MHC molecules
were bound with antigens and introduced them to the
T-cells. In the studies carried out later, it was found
that HLA gene area had a high polymorphism. In the
formation of Anti-HLA, pregnancy, transfusion and
transplantation play a role. Undesired reactions occur
during the transfusion as a result of the fact that the
leukocytes of the donor are given to the receiver. In
one part of the transfusion complications, HLA plays
a role. In the patients transfused, the leukocytes of the
blood donor, namely allogenic leukocytes, may cause
reactions due to the abovementioned reasons.
Undesired Possible Effects of the Transfused
Leukocytes;
1- Alloimmunization
a- Febrile Non-Hemolytic Transfusion 			
		 Reactions (FNHTR)
		b- Refractoriness to Platelet Transfusion
		 c- Graft Rejection
		 d- Reduction in the Life Span of Erythrocytes
2-		Graft-versus-Host Disease (GVHH)
3- Transfusion Associated Acute Lung Damage
(TRALI)

3-		Transfüzyonla İlişkili Akut Akciğer Hasarı (TRALI)
4- İmmünmodülasyon
		 a- GVHH
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4- Immunomodulation
		 a- GVHH
		 b- Virus Activation (Example; HIV–1)
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		 b- Virus Aktivasyonu (Örnek; HIV–1)
		 c- Bakteriyel İnfeksiyon
		 d- T ve NK Hücre Fonksiyonlarında 			
		 İmmunsupresyon
		 e- Malignite Nüksü
5- İnfeksiyöz Hastalık
		 a- Sitomegalovirus (CMV)
		 b- İnsan T Lenfotropik Virus (HTLV–I/II)
		 c- EpsteinBarr Virus (EBV)
		 d- Toxoplazma Gondii
		 e- Yersina Enterokolitika
LÖKOSİTLERİN UZAKLAŞTIRILMASI:
Lökositlerin bu istenmeyen yan etkilerini ortadan
kaldırmak için kan bileşenlerinden lökositlerin uzaklaştırılması gerekmektedir. Kan veya kan ürünlerinde
lökosit konsantrasyonunu düşürmek için yapılan işlemler sonucunda elde edilen lökositi azaltılmış/uzaklaştırılmış kan ve kan ürünleri, Dünya Aferez Örgütü’ne
(World Apheresis Association (WAA)) göre 1x104 lökosit/ml’den daha az lökosit içeriğine sahip olmalıdır. Bu
da yaklaşık lökosit içeriğinin %99’unun uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. Lökosit uzaklaştırma süreci
sonrasında, elde edilen eritrosit süspansiyonlarının
en az %85 oranında eritrosit korunmuş olması koşulu
kabul edilmektedir. Kabul edilen bu koşullarda, lökosit nedenli advers etkilerin önlenebileceği bildirilmektedir. Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Portekiz,
İskoçya ve Galler’de lökosit uzaklaştırılması zorunluyken;Amerika Birleşmiş Devletleri’nde ise gönüllü olarak uygulanmaktadır.
Lökosit azaltmak için en çok filtrasyon yöntemi tercih edilir. Bu şekilde, Lökositler %99,9 (log 4 filtreyle)
oranında kan bileşeninden arındırılabilir. ABD’de kabul
edilen oran <5x106 (ABD) iken Avrupa Birliğinde ise
<1x106(AB) lökosittir. Ayrıca kan bileşeninin depolama
öncesi uygulanan filtrasyon işlemi sayesinde Lökositlerden salınan sitokinlerin birikimi de önlenebilir.
Lökositlerin uzaklaştırılmasının, kanın toplanmasını takiben kısa sürede gerçekleştirilmesi önemlidir. Lökosit
uzaklaştırmanın zamanlaması, transfüzyonun güvenliği açısından önemli olan diğer bir parametredir. Birçok çalışma, lökosit nedenli advers reaksiyonların önlenmesi için saklama öncesi lökosit uzaklaştırmanın,
saklama sonrası gerçekleştirilen lökosit uzaklaştırma
işleminden daha etkin ve verimli olduğunu belirtmektedir. Bunun nedeni ise saklama süresinin artması ile
lökositler mikro ve makro boyutlarda kümeleşmekte,
200µm çapa ulaşabilmekte ve kana sitokinler salmaktadır. Ek olarak, uzun süre saklanan kanların içerisindeki lökositler degrade olmakta ve kanı lökosit hücre
membranı fragmentleri ve lökotropik virüslerle kontamine edebilmektedir. Bunlar ise kandan kolaylıkla
uzaklaştırılamazken; kanın transfüze edildiği hastada
immün reaksiyonlara da neden olabilmektedir. Saklama süresinin artması ile birlikte,içerisinde lökosit ve
trombosit taşıyan tam kan veya plazmanın, lökosit ve
trombositten uzaklaştırılmış plazma ile kıyasla filtre
edilebilmesi için daha yüksek basınç gerekmektedir.
Bu nedenle,taze kanın daha az basınca gerek duyması, hücre hasarını minimize etmesive filtrasyon verimliliğini arttırması dolayısıyla toplanan kanın saklanma
öncesi lökositlerinden uzaklaştırılması daha verimlidir.

		 c		d		
		e-

Bacterial Infection
Immunosuppression in T and NK Cell 		
Functions
Malignancy Recurrence

5-		Infectious Disease
		a- Cytomegalovirus (CMV)
		b- Human T Lymphotrope Virus (HTLV–I/II)
		c- Epstein Barr Virus (EBV)
		d- Toxoplasma Gondii
e- Yersina Enterokolitika
COMPARISON OF LEUKOCYTES:
In order to eliminate the undesired side effects of the
leukocytes, the leukocytes should be taken away from
the blood components. The blood and blood products
the leukocyte amount of which is reduced/taken away
as a result of the operations carried out to decrease
the leukocyte concentration in the blood and blood
products should have less than 1x104 leukocyte/
ml according to the World Apheresis Association
(WAA). This means that almost 99% of the leukocyte
content should be taken away. After the leukocyte
removal process, it is accepted that at least 85% of the
erythrocytes should be protected in the erythrocyte
suspensions obtained. Under these accepted
conditions, it is reported that the leukocyte-induced
adverse effects can be avoided. Leukocyte removal is
compulsory in Canada, the United Kingdom, Germany,
the Netherlands, Portugal, Scotland and the Wales,
while it is applied voluntarily in the United States.
The filtration is the most preferred method to reduce
leukocytes. Therefore, leukocytes can be purified from
the blood component at 99.9% (with the log 4 filter).
While the accepted rate is <5x106 (USA) leukocytes
in the USA, this is <1x106 (EU) leukocyte in the EU.
Moreover, the accumulation of the cytokines released
from the Leukocytes can be avoided thanks to the
filtration performed before the storage of the blood
component.
It is important to remove the leukocytes within a
short period of time after the collection of blood.
The timing of the leukocyte removal is another
parameter important for the safety of the transfusion.
Many studies show that leukocyte removal before
storage is more effective and efficient than the
leukocyte removal after storage in order to avoid the
leukocyte-induced adverse reactions. This is because
the leukocytes are clustered in micro and macro
amounts when the storage time increases and they
can reach up to 200µm and cytokines are released
to the blood. In addition, leukocytes are degraded in
the blood stored for a long time and the blood can
be contaminated with the leukocyte cell membrane
fragments and leukocyte viruses. These cannot
be easily removed from blood and also can cause
immune reactions in the patients to whom the blood
is transfused. With the increase in the storage time,
higher pressure is required to filter the full blood or
plasma carrying leukocytes and platelet compared to
the plasma removed from leukocytes and platelets.
Therefore, it would be more efficient to remove the
collected blood from leukocytes before the storage as
the fresh blood needs less pressure, minimizes the cell
damage and increases the filtration efficiency.
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FAALİYETLER
ACTIVITIES
Kalite Koordinatörlüğü
Quality coordinatorship
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Müdürlüğü
Scientific and Technologial research Directorate
Sistemler Yönetimi Müdürlüğü,
Systems Management Directorate
Operasyon Müdürlüğü
Operation Directorate
İstatistik
Statistics
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KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
QUALITY COORDINATION DEPARTMENT

Türk Kızılayı, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafındanyasal mevzuat kapsamında yürütülen kan
bankacılığı faaliyetleri; modern kan bankacılığı, kalite
ve akreditasyon alanlarında ülkemizde ve dünyadaki
gelişmeler yakından takip edilip;ulusal ve uluslararası
platformlara paralel olarak gerçekleştirilmektedir.
Türk Kızılayı Kan Bankacılığı faaliyetleri,2006 yılından
bu yana “TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Akreditasyonu” çerçevesinde yürütülmektedir. Bu standart kapsamında; BSI firması tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen kapsam genişletme
denetimi neticesinde Van, Tokat, Yozgat ve Şanlıurfa
Kan Bağışı Merkezleri de belge kapsamına dâhil edilmiştir. Böylece Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde, 15 Bölge Kan Merkezi ve 58 Kan Bağışı
Merkezi akredite olarak faaliyet verir hale getirilmiştir.
Üretilen kan bileşenleri ve sunulan hizmetin kaliteli olmasıiçin çalışanlarda kalite bilincinin güçlendirilmesi
önemlidir. Bu hususta ise eğitim faaliyetlerinin yanı sıra,iç ve dış müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla daçalışmalar yürütülmektedir.
Kuruluşumuzun “Kalite Yönetim Sistemi”nin şartlara
uygunluğunu doğrulamak, personelimizin farkındalığını arttırmak, yönetim sisteminin etkinliği ile ilgili
üst yönetimimize ölçüt sağlamak, yönetim sisteminin başarısız olma riskini azaltmak ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek amacıyla; Mart-Eylül 2013 tarihleri
arasında, kurumumuzun 21 iç tetkikçisi tarafından eş
zamanlı olarak iç tetkik faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu
yolla, kalite yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesine yönelik yeni fırsatlar oluşturulmuştur.
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The Turkish Red Crescent closely follows the domestic
and international developments in the fields of blood
banking, modern blood banking, quality and accreditation
activities carried out by the Directorate General of Blood
Services in accordance with the legal legislation and
performs them in line with the national and international
platforms.
The Turkish Red Crescent Blood Banking activities have
been carried out under the “TS EN ISO 9001:2008
Accreditation of Quality Management System
Standard” since 2006.Under this standard, Van, Tokat,
Yozgat and Şanlıurfa Blood Donation Centers were also
included in the scope of the certificate as a result of the
scope expansion supervision carried out in 2013 by the
company BSI. Therefore, 15 Regional Blood Centers
and 58 Blood Donation Centers were accredited and
activated in the Turkish Red Crescent, Directorate General
of Blood Services. It is important to strengthen the quality
awareness in the personnel so that the blood components
produced and the service provided are good quality. As
well as training activities, actions to ensure internal and
external customer satisfaction are also taken.
In order to confirm the compliance of our Society with
the conditions of the “Quality Management System”,
to increase the awareness of our personnel, to provide
a benchmark to the senior management with the
efficiency of the management system, to reduce the
failure risk of the management system and to identify
the improvement opportunities; an internal audit activity
was performed by 21 internal auditors of our Society
simultaneously during March-September 2013.Therefore,
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Laboratuvarlara ölçme doğruluğu ve ölçüm belirsizliği metodolojisi kazandırmak, uygunsuzluklara karşı kontrol mekanizması geliştirilerek daha güvenilir
sonuçlar elde edebilmek, numune ve test yönetimi
metodolojisini stabil hale getirmek amacıyla;2007 yılından bu yana Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı, “TS EN ISO 15189:2009 Tıbbi Laboratuvar
Gereklilikleri Standardı” kapsamında hizmet vermektedir. Söz konusu akreditasyonun devamlılığının
sağlanması için Türk Akreditasyon Kurumu’na gerekli
başvurularda bulunulmuştur. Bununla, ilgili laboratuvarın sonuç doğrulama ve izlenebilirlik yeteneğinin
geliştirilmesi, bir laboratuvarda olması gereken tüm
ölçüt ve şartların eksiksiz sağlanarak iç ve dış müşterişikâyetleri doğrultusunda etkin çözümler bulunması
ve laboratuvar yönetiminde ortak bir disiplin sağlanması yeteneğinin devam ettirilmesi hedeflenmektedir.
Sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, son yıllarda hizmet
kalitesinin yanı sıra vatandaşların güvenliği için de sistemler geliştirmek durumundadır. Uluslararası alanda
JCI Akreditasyonu da bu noktada son on yılda en çok
kabul görmüş olan değerlendirme modelidir. Sağlık
hizmetleri için kalite sistemi olan “Joint Commission
International Tıbbi Laboratuvar Standardı” çerçevesinde Orta Anadolu Bölge Kan Merkezive Ege Bölge
Kan Merkezi Laboratuvarları akredite olarak hizmet
vermektedir. 2013 yılında yapılan denetimler ile Kuzey
Marmara Bölge Kan Merkezi Laboratuvarı da JCI belgeli laboratuvarlarımız arasında yerini almış; Orta Anadolu Bölge Kan Merkezimiz ise belgelendirme denetiminden başarıyla geçmiştir. 2014 yılının ilk yarısında
ise Ege Bölge Kan Merkezi’mizin yeniden belgelendirme denetimi gerçekleştirilecek olup; bu denetimin de
başarıyla tamamlanması hedeflenmektedir.
JCI akreditasyonu ile ilgili laboratuvarların hizmet süreçleri, bilimsel ve yasal kurallara dayandırılmıştır.Kan
bağışı alımından,kan bileşenlerinin dağıtımına kadar
kisüreçlerin tamamında hem klinik, hem de organizasyon idaresine yönelik standartlar belirlenmiştir.
Ayrıca standartlarla ilgili bütün dünyadaki değişiklikler
takip edilerek, sürekli gelişmeye destek verilmiştir.
Sürekli gelişmeye esas olarak; kan bankacılığı alanında dünyada kabul görmüş iyi uygulamalar araştırılıp,
incelenmekte ve yasal mevzuat doğrultusunda standart işletim prosedürlerine yansıtılmaktadır. “Döküman
Yönetim Sistemi”nin etkinliğini sağlamak amacıyla
dokümanlarda yapılacak değişikliklerin kontrolünün
sağlanabilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmekte;
üretilenkan ve kan bileşenleriilekan bankacılığı alanında sunulan hizmetlere ait veriler derlenerek, analizsonrasında stratejik plana yansıtılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı tarafından 27.02.2012
tarihi itibariyle başlatılan EuropeAid_129356_D_SER_
TR kodlu “Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi
Teknik Destek Projesi” kapsamında;Türk Kızılayı personeline kalite yönetim sisteminin geliştirilebilmesi
amacıyla çeşitli eğitimler verilmiştir.

new opportunities were created to constantly improve our
quality management system.
The Central Anatolia Regional Blood Center Laboratory
has been providing service since 2007 under the “TS
EN ISO15189:2009 Standards on the Requirements
of Medical Laboratories” in order to bring a measuring
accuracy and measurement uncertainty methodology to
the laboratories, to have more reliable results by developing
a control mechanism against non-compliances, and to
make the sample and test management methodology
stable. Necessary applications were made to the Turkish
Accreditation Agency in order to maintain the stated
accreditation. With this, it is intended to develop the result
verification and traceability capacity of a laboratory, to
provide all the necessary criteria and conditions completely
in a laboratory and to find effective solutions in line with
the internal and external customer complaints and to
maintain the ability to ensure a common discipline in the
management of a laboratory.
Healthcare organizations have to develop systems for the
safety of the citizens as well as improving their service quality
in recent years. The International JCI Accreditation is the
most accepted valuation model in the last decade. Under
the “Joint Commission International Medical Laboratory
Standard” which is a quality system for healthcare services,
the Central Anatolia Regional Blood Center and Aegean
Regional Blood Center Central Laboratories are accredited.
With the audits performed in 2013, the Northern Marmara
Regional Blood Center Laboratory became one of the
laboratories with a JCI certificate, while the Central Anatolia
Regional Blood Center went through the certification audit
successfully. In the first half of 2014, the re-certification
audit of the Aegean Regional Blood Center will be carried
out and it is intended to complete this audit successfully
as well.
The service processes of the laboratories regarding the
JCI accreditation are based on scientific and legal rules.
In all the processes from receiving the blood donation to
the distribution of the blood components, both clinical
standards and the organizational management standards
were identified. Moreover, the changes in the standards
around the world were followed and the continuous
improvement was supported.
For the continuous improvement, best practices of blood
banking that are accepted in the world are researched,
analyzed and reflected on the standard operating
procedures in accordance with the legal legislation. In order
to ensure the efficiency of the “Document Management
System”, software to control the changes to be made in
the documents are developed and the data on blood and
blood components produced and the services provided in
the field of blood banking are collected and reflected on
the strategic plan after being analyzed.
Under the “Technical Support Project on Strengthening the
Blood Supply System” coded with EuropeAid_129356_D_
SER_TR and initiated on 27.02.2012 by the Ministry of
Health and Turkish Red Crescent, various trainings were
provided to improve the quality management system to
the Turkish Red Crescent personnel.
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BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK
ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGIAL RESEARCH DIRECTORATE

KALİTE KONTROL

QUALITY CONTROL

2005 yılında,“Güvenli Kan Temini Projesi”nin başlatılmasıyla birlikte kalite kontrol laboratuvarları çalışmaları da başlatılmıştır. Bu amaçla ilk olarak 2006 yılında
Çapa, Ankara ve İzmir Kan Bağışı Merkezleri’nde kalite
kontrol laboratuvarları kurularak personel atamaları
gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda “Kalite Kontrol Komisyonu ”kurulmuş ve çalışmalara şekil vermek amacıyla toplantılar gerçekleştirilmiştir.

The quality control laboratory activities started with
the initiation of the “Safe Blood Supply” in 2005.To this
end, the quality control laboratories were established
in the Çapa, Ankara and Izmir Blood Donation Centers
in 2006 and personnel were appointed to these
centers. Moreover, a “Quality Control Commission”
was established and meetings were organized to
shape the activities.

2010 yılında Kan Hizmetleri Faaliyet Alanı, Bilimsel
ve Teknolojik Araştırmalar Müdürlüğü’ne bağlı Kalite
Kontrol Birimi kurularak, laboratuvarlar arası uygulama farklılıkları ortadan kaldırılmış ve her laboratuvarın
çalışması izlenebilir hale gelmiştir.
Yine 2010yılında Kalite Kontrol Birimi’nin kurulmasıyla
kalite kontrol laboratuvarlarının denetleme görevleri
de başlatılmıştır. Her kalite kontrol laboratuvarı, so-

44

In 2010, the “Quality Control Department of
Directorate of Blood Services Activity Area, Scientific
and Technological Research” was established and
the application differences were eliminated between
laboratories and the studies of each laboratory became
traceable.
The audits of the quality control laboratories also
started with the establishment of the Quality Control
Department in 2010.Each quality control laboratory
has been audited periodically to cover the blood
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rumlu olduğu bölge içindeki kan bağışı merkezlerini,
kanın temininden dağıtımına kadar geçen süreyi kapsayacak şekilde belli periyotlarla denetlemektedir. Denetlemeler sonucu hazırlanan raporlar Kalite Kontrol
Birimi’nde toplanarak, gerekli iyileştirmelerin ve bunların takibinin yapılmasısağlanmaktadır.

donation centers within the area of responsibility and
the period from the supply to the distribution of the
blood. The reports issued after the audits are collected
in the Quality Control Department and it is ensured
that the necessary improvements and their follow-ups
are made.

2013yılında kalite kontrol laboratuvarlarının kendi sorumluluk alanları içerisinde yer alan birimlere yaptığı
rutin denetimler haricinde, kalite kontrol birimi olarak
5 Bölge Kan Merkezi ve Bağlı Kan Bağışı Merkezlerine
habersiz denetimler gerçekleştirilmiştir.

Other than the routine audits performed by the quality
control laboratory in the departments falling into its
own area of responsibility in 2013, uninformed audits
were performed in 5 regional blood centers and
their blood donation centers by the quality control
department.

2013yılı içerisinde “Kan Merkezleri Transfüzyon Derneği” (KMTD) kongresinde “Trombosit Süspansiyonlarında Farklı Sistemlerle PH Ölçümü” ile ilgili poster
sunumu yapılmıştır. Ayrıca yıl içerisinde Orta Akdeniz
Bölge Kan Merkezi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde bütün kalite kontrol teknikerlerinin katıldığı
toplantılar gerçekleştirilmiştir.

A poster presentation was made on “PH Measuring
Using Different Systems in Platelet Suspensions” in
the “Blood Centers Transfusion Association” (KMTD)
congress held in 2013.Within the same year, the
meetings where all the quality control technicians of
the Central Mediterranean Regional Blood Center and
Central Anatolia Regional Blood Center participated
were held.

Mevcut 14 kalite kontrol laboratuvarında yasal mevzuat “Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi”ne göre
tam kan ve kan bileşenlerinin kalite kontrolleri yapılmaktadır. Eritrosit bileşenlerinde hemoglobin içeriği,
hematokrit oranı, lökosit içeriği ve hacim kontrolleri;
trombosit bileşenlerinde trombosit ve lökosit sayısı, hacim ve trombosit yoğunluğu ile pH kontrolleri;
taze donmuş plazmalarda ise hacim, rezidüel hücreler
(eritrosit, trombosit, lökosit) ile faktör VIII kontrolleri
yapılmaktadır. Taze donmuş plazmalardan ayrılan kriyopresipitat ünitelerinde ise faktör VIII’in yanısıra fibrinojen miktarı kontrolü yapılmaktadır.

In the existing 14 quality control laboratories, the
controls of the full blood and blood components are
carried out in accordance with the legal legislation
and the “National Guide for Blood and Blood
Products”. The hemoglobin content, hematocrit rate,
leukocyte content and volume controls in erythrocyte
components; platelet and leukocyte number, volume
and platelet concentration and pH controls in platelet
components; volume, residual cells (erythrocyte,
platelet, leukocyte) and factor VIII control are made
in fresh frozen plasmas. In the cryoprecipitate units
separated from the fresh frozen plasmas, fibrinogen
amount is also checked as well as the factor VIII.

Kalite Kontrol Laboratuvarları Çalışmalarının
Merkezileştirilmesi Kapsamında;

Under the Centralization of the Studies of the
Quality Control Laboratories;

Serbest hemoglobin ölçümü için 2007 yılında satın
alınan 4 adet Beckman Coulter marka Spektrofotometre Cihazı ile Orta Anadolu, Kuzey Marmara, Ege ve
Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezlerinde çalışmalar
merkezi olarak sürdürülmektedir.

Using the 4 Beckman Coulter spectrophotometers
bought in 2007 for the free hemoglobin measurement,
the studies have been carried on centrally in the Central
Anatolia, Northern Marmara, Aegean and Eastern Black
Sea Region Blood Centers.

Tam kandan ayrıştırılan taze donmuş plazmaların
(TDP) vebunlardan ayrılan kriyopresipitatların (KRYO)
Kalite Kontrol Test Parametresi olan Koagülasyon
Faktörleri’nin (Faktör VIII, Fibrinojen, Von Willebrand
Faktör) ölçümü, merkezi çalışma kapsamında Orta
Anadolu Bölge Kan Merkezi’nde yapılmaya başlanmıştır.

The measurement of the coagulation factors (Factor
VII, Fibrinogen, Von Willebrand Factor) which are the
quality control test parameters of the fresh frozen
plasmas decomposed from the full blood (TDP) and
the cryoprecipitate separated from them started to
be carried out in the Central Anatolia Regional Blood
Center within the scope of the central study.
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TEKNOLOJİK
ARAŞTIRMALAR BİRİMİ

TECHNOLOGIC
RESEARCHES UNIT

Teknolojik Araştırmalar Birimi kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanlarında dünyadaki güncel uygulamaların, yeniliklerinve uluslararası standartların Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü faaliyetlerine aktarılmasını
sağlamaktadır. Bu amaçla,literatürde yer alan yayınları,
ilgili kurum ve kuruluşların yapmış olduğu çalışmaları
takip ederek rutin uygulamaya dâhil edilmesineaktif
olarak destek vermektedir.

Technologic Research Unit provides transferring the
updated applications, innovations and international
standards in the blood banking and transfusion
medical fields in the world to the activities of the
Directorate General of the Blood Services. For this
purpose, it provides active support to include them in
the routine applications by following the publications
in the literature and the activities performed by the
related institutions and organizations.

Güncel çalışmaların takip edilmesi, Türk Kızılayı’nı
temsil etmek için uluslar arası düzeyde gerçekleşen
kongre, sempozyum ve çalıştaylara aktif katılım sağlanarak kurumsal ilkelere uygun, bilimsel araştırmaların
yürütülmesi ve yayınlanması sağlanmaktadır.

The implementation and publication of the scientific
research are provided in accordance with the
institutional principle by actively participating in
the congress, symposium and workshops in the
international levels to represent the Turkish Red
Crescent through following the updated activities.

2012 yılında oluşturulan “Plazma Fraksiyonasyonu
Bilgi Bankası”, konu ile ilgili araştırmaların kolay yapılabilmesine ve ilgili yayına ulaşılmasına olanak tanımaktadır. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün abonesi olduğu bilimsel dergilerde yayınlanan ve plazma
fraksiyonasyonuna özgü yayınlar takip edilerek bilgi
bankasına dâhil edilmekte ve sürekli olarak güncellenmektedir. 2013 yılında da kan bağışçısı kazanımı, kan
bağışı, laboratuar çalışmaları ve plazma fraksiyonasyonu konuları ile ilgili yurtdışında yayınlanmış yıllık rapor ve kitaplar satın alınarak kütüphaneye kazandırılmıştır. Üç yabancı menşeli bilimsel dergi ile matbu ve
çevrimiçi abonelik yenilemesi gerçekleştirilmiş, elde
edilen kitap ve raporlar ihtiyaca uygun olarak özetlenmiş ve/veya çevrilmiştir.

“Plasma Fractionation Information Bank” established
in 2012 provides opportunity to carry out the related
researches and to reach the relevant publications.
By following the publications towards plasma
fractionation and other related subjects published in
the scientific bulletins the Directorate General of the
Blood Services is subscribed to, these are included in
the information bank and continuously updated. In
2013, the annual report and books published in the
international arena about blood donor recruitment,
blood donation, laboratory activities and plasma
fractionation were purchased and exhibited in the
library. Three foreign-origin scientific bulletins, printed
and online subscriptions were renewed, obtained
books and reports were summarized and/or translated
in accordance with the request.

International Society of Blood Transfusion (ISBT) tarafından Mayıs 2013’de düzenlenen kongre ile Sağlık Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü
“Technical Assistance for Strenghtening The Blood
SupplySystem in Turkey” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştay ve eğitimlere Teknolojik Araştırmalar
Birimi tarafından katılım sağlamıştır.

The Technologic Research Unit participated in
the workshops and trainings organized within
the framework of the “Technical Assistance for
Strengtheningthe Blood Supply System in Turkey”
project implemented together with the Ministry of
Health and European Union as well as the congress
organized by the International Society of Blood
Transfusion (ISBT) on May 2013.

Kan Hizmetleri birimlerinde çalışan hekim ve hekim
dışı sağlık personellerine yönelik olarak T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl belirli dönemlerde düzenlenen Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Kursuna katılacak personelin eğitimi ve sertifikasyon işlemlerinin
takibi yapılmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde
düzenlenen söz konusu eğitime Kan Hizmetleri birimlerinden hekim ve hekim dışı 172 personelin katılımı
sağlanmıştır. Bilimsel programa bir sözlü bildiri ve iki
posterle aktif katılım sağlanmıştır.

Training and certification process of the staff to
participate in the Blood Banking and Transfusion
Medical Course organized annually in some certain
period by the T.R. Ministry of Health towards doctor
and other health staff assigned in the Blood Service
units are followed. Within this scope, a total of 172
personnel including the doctor and other health staff
from the Blood Services units participated in the said
training organized in 2013.

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan
hizmet birimlerinin alımı gerçekleştirilecek ihtiyaçları doğrultusunda komisyonların oluşturulması, teknik
şartnamelerin hazırlanması ve sözleşme aşamasına
kadar olan süreç koordine edilerek, destek verilmiştir.
Türk Kızılayı bünyesinde kan bankacılığı ve transfüzyon
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Under the direction of the requirements related to the
service procurements within the body of Directorate
General of the Blood Services, the process was
supported by establishing the commissions, preparing
the technical specifications and coordinating the
process until the contract stage.
In order to meet possible demands for scientific
researches, theses and projects from within and
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tıbbı alanında kurum içi ve kurum dışından gelebilecek
bilimsel araştırma, tez ve proje taleplerinin kan bankacılığı uluslararası standartlarına ve Türk Kızılayı’nın
kurumsal anlayışına uygun olarak gerçekleştirebilmesi
amacıyla Mart 2012 tarihinde Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Kurum içi bilimsel çalışmalarının
yürütülmesinde Bilimsel Danışma Kurulu danışmanlık
görevi yürütmektedir. Kurum dışı bir bilimsel çalışmada, Türk Kızılayı verilerinin kullanılması söz konusu
olduğunda bu verilerin Türk Kızılayı kurumsal kimliğine uygun şekilde kullanılmasını sağlamakla görevlidir.
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Müdürlüğü’nün kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı alanındaki teknik ve/veya
bilimsel içerikli faaliyetleri ile ilgili konularda değerlendirme yapma yetkisine sahip olan Bilimsel Danışma
Kurulu, kurum tarafından yapılması planlanan Ar-Ge
içerikli çalışmaları da değerlendirmektedir.

outside the society in the area of blood banking and
transfusion medicine within the body of the Turkish
Red Crescent in accordance with the international
standards of the blood banking and institutional
approach of the Turkish Red Crescent, the Scientific
Advisory Body was established in March 2012. In the
implementation of the institutional scientific activities,
the Scientific Advisory Body performs the advisory duty.
In a scientific activity outside the society, when the data
of the Turkish Red Crescent is used, it is essential to
act in accordance with the institutional identity of the
Turkish Red Crescent. Scientific Advisory Committee
has the power to make assessments on issues related
to the scientific activities and/or technical activities
in blood banking and transfusion medical area of
the Directorate General of the Blood Services in the
Turkish Red Crescent, and also evaluates activities
including the Research and Development planned to
be performed by the institution.

2013 yılı içinde, rutin faaliyetlerimizin yanı sıra 2008 yılında Ulusal Program kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından sürecin başlatıldığı EuropeAid/129356/D/
SER/TR ve EuropeAid/129371/D/SUP/TR projelerine
teknik destek sağlanmıştır.

Apart from our ordinary activities in 2013, technical
support was provided to the EuropeAid/129356/D/
SER/TR and EuropeAid/129371/D/SUP/TR projects
initiated by the T.R. Ministry of Health in 2008 within
the scope of the National Program.

2013 yılında Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine Türk
Kızılayı Plazma Fraksiyonasyonu Hazırlık Raporu oluşturulmuş ve teslim edilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın yerli
plazmadan plazma ürünleri elde edilmesi projesine
yönelik olarak “Plazma Tedarik Planı” hazırlanmış,
bağlantılı olarak plazma maliyet çalışması yapılmıştır.
Talep edilen başlıklarda bilimsel yayın ve/veya internet taraması yapılmış, elde edilen veriler rapor halinde
sunulmuştur.

In 2013, upon the request of the Ministry of Health, the
Preparation Report of the Turkish Red Crescent Plasma
Fractionation was issued and delivered accordingly.
Towards the project of the Ministry of Health to
obtain the plasma products from the local plasma,
“Plasma Procurement Plan” was prepared and plasma
cost activity was carried out in this sense. Scientific
publications and/or internet searches were performed
on requested headlines and the obtained data was
submitted as a report.
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BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK
ARAŞTIRMALAR
MÜDÜRLÜĞÜ
TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ
BİRİMİ

HEAD OF SCIENTIFIC
AND TECHNOLOGIC
RESEARCHES
MEDICAL DEVICE
MANAGEMENT UNIT

Türk Kızılayı, tüm dünyada kabul görmüş ve kan bankacılığı alanında uygulanmakta olan kalite yönetim
sistemlerinin, biyomedikal standartlar ve prosedürlerinin oluşturulması ve takip edilmesi konusu üzerinde
önemle durmaktadır. Bu faaliyetlerin yürütülmesi için
2005 yılında Ankara (1), İstanbul (1) ve İzmir (2) bölge
kan merkezlerinde toplam 4biyomedikal teknikeri istihdam edilerek “Biyomedikal Birimi” kurulmuştur.

The Turkish Red Crescent pays utmost attention to
establish the quality management systems, biomedical
standards and procedures implemented in the blood
banking area and approved around the world and
to follow them accordingly. In order to implement
these activities, a “Biomedical Unit” was established by
recruiting 4 biomedical technicians in total in Ankara
(1), Istanbul (1) and Izmir (2) regional blood centers.

Biyomedikal faaliyetlerin başlatılması ile;
• Envanter takibi ve izlenebilirlik sağlanmıştır.
• Verimli ve etkin kullanım için kan bağışı birimleri
arasında cihaz transferleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
• Cihazlara ait karneler oluşturulmuştur.
• Kan bağışı birimlerinde son kullanıcı eğitimleri
Biyomedikal Teknikerleri tarafından personele verilerek, kullanımdan kaynaklanan problemlerin en aza
indirilmesi hedeflenmiştir.
• Garanti süresi dolan arızalı cihazlara ilk olarak biyomedikal teknikerleri tarafından müdahale edilmesi
ile önemli miktarda maddi kazanım sağlanmıştır.
• Kan bağışı birimlerinde herhangi bir nedenle atıl
kalmış cihazlar tekrar kullanıma alınmış ya da başka
birimlere transferi gerçekleştirilmiştir.
• Kullanım ömrünü tamamlamış cihazların lüzumlu görülen parçaları ayrılarak, diğer cihaz arızalarında
kullanılmak üzere transferleri gerçekleştirilmiştir
• Personel arızayla karşılaştığında ilk önce kiminle
irtibat kurması gerektiği ile ilgili bilgilendirilmiştir.

By starting biomedical activities;
• Inventory tracking and monitoring can be
provided.
• Device transfers started among blood donation
units for effective and efficient use.
• Report cards belonging to devices are organized.
• End user trainings are provided to staff in the
blood donation units by biomedical technicians and
it is targeted to minimize the problems arising from
using.
• Substantial material earning is provided
responding to defective devices with expired warranty
periods through the biomedical technicians.
• Inactive devices out of service for any reason are
put into service again or transferred to another unit.
• Necessary parts of devices with expired warranty
periods are separated and transferred to be used in
other device failure.
• In case of any failure, employees are informed
about the person they should contact first.

Biyomedikal biriminin asli görevlerinden biri ise periyodik kalibrasyon ve bakımlardır.
Kalibrasyon; Alınan, üretilen ve hizmete sunulan kanların test ve ölçümlerinin doğruluğunun bir ispatıdır.
Uluslararası standartlar çerçevesinde hazırlanan planlar doğrultusunda yapılan periyodik bakım ve kalibrasyonlar sayesinde arızalanması muhtemel cihazlar
tespit edilerek önlemler alınmaktadır. Yaklaşık olarak
7.500adet tıbbi cihaz, bakım ve kalibrasyon planlamaları dahilinde periyodik olarak kontrol edilmekte ve ölçüm doğrulukları belgelenmektedir.
Türk Kızılayı’nınuluslararası standartlarda çalışma
prensibi doğrultusunda biyomedikal biriminin kadrosu
genişletilmiş ve 2012 yılı sonunda 16 teknik personel
bölge kan merkezi kadrolarında çalışmaya başlamıştır.
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One of the essential duties of the biomedical unit is
periodic calibration and maintenance activities.
Calibration; It is the evidence of verification of blood
test and measures collected, produced and submitted
to the service.
Thanks to the periodic maintenance and calibrations
performed under the direction of the plans prepared
within the framework of the international standards,
devices that could be defected are determined
and necessary precautions are taken. Within the
maintenance and calibration planning, approximately
7.500 medical devices are checked and their accuracy
of measurement is documented.
Under the direction of the working principles of the
Turkish Red Crescent in the international standards,
the staff of the biomedical unit was expanded and at
the end of 2012, 16 technical employees had started to
work in the regional blood center.
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Kit karşılığı olan cihazlar hariç olmak üzere tüm cihazlara biyomedikal teknikerleri tarafından müdahale edilmekte ve çok büyük oranda onarım işlemleri
ücretsiz olarak yapılabilmektedir. İkincil olarak da
piyasadan sadece parça temin edilerek biyomedikal
teknikerleri tarafından montaj yapılmak suretiyle çok
yüksek bedellerdeki işçilik ücretleri ödenmemektedir.
Biyomedikal Biriminin istekleri ve görevleri doğrultusunda Türk Kızılayı’nın yazılımcıları tarafından yazılmış
olan “Tıbbi Cihaz Envanter Yönetimi Programı” ile anlık
olarak bakım ve kalibrasyon işlemlerinin takip edilebilmesinin yanı sıra envanter yönetimi ve cihazların yıllık
kalibrasyon ve bakımlarınıntakibi daha kolay hale getirilmiştir.
2013 yılı sonu itibariyle; Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı
Merkezlerimizde 7334 adet tıbbi cihaz mevcuttur.2013
yılında 47 adet otomatik ekstraktör, 170 adet elektrikli
kan nakil kutusu, 351 adet kan çalkalama ve tartı cihazıile kit karşılığı olmak üzere 44 adet kan sayım cihazı
merkezi alım ile temin edilmiştir.
Numune tüplerinin laboratuvarlara ulaştırılması için
kullanılmak üzere uluslararası taşıma standartlarında numune kan tüpü nakil kutusu projelendirilmiştir.
Proje neticesinde laboratuvarlara test edilmek üzere
gönderilen tüpler uluslararası standartlar çerçevesinde uygun ısı koşullarında taşınmaktadır.

Apart from the devices against the kit, biomedical
technicians respond to each device and most of the
maintenance activities are performed free of charge.
Secondly, by only providing the part from the market,
the labor costs are not been paid at the highest amount
because the installation is performed by the biomedical
technicians.
In accordance with requests and duties of the biomedical
unit, as well as monitoring the activities of the calibration
process and maintenance activities transiently by means
of the “Medical Device Inventory Management Program”
through the contribution of the Turkish Red Crescent’s
software developer, it is more than easier to follow up the
annual calibration and maintenance and the inventory
management.
As of the end of 2013; there are 7334 medical devices
in Regional Blood Center and Blood Donation Center
within the body of the Directorate General of the Blood
Services. In 2013, 47 automatic extractors, 170 electrical
blood transportation boxes, 351 blood shaking and
measuring devices and 44 blood counting device against
the kit were provided by central procurement.
The sample blood type transportation box was projected
in the international carrying standards to reach the
sample tubes to the laboratories. The tubes to be sent for
testing are carried in accordance with the international
standards under appropriate temperature as a result of
the project.

AR-GE Çalışmaları:
Biyomedikal Birim sadece var olan cihazlarla ilgilenmekle kalmayıp Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne
bağlı bölge kan merkezi ve kan bağışı merkezlerinde
kullanımı faydalı olabilecek düşük maliyetli, uluslararası standartlarda cihazların ve malzemelerin de tasarımında öncülük yapmaktadır.

Research and Development Activities:
Biomedical Unit is not only interested in the existing
devices but it is also the pioneer in designing the low cost
devices and materials in the international standards that
could be beneficial for using in the regional blood center
and blood donation centers affiliated to the Directorate
General of the Blood Services.

Çok yüksek maliyetlerdeki birçok malzeme sadece
yurt dışından temini mümkünken Türkiye’de piyasa
koşullarında üretilir hale gelmiştir. Malzeme kullanımını geliştirmek için üretim esnasında Biyomedikal
Birimi tarafından yapılan yönlendirmeler ile istenilen
değişiklikler yapılabilmektedir.

Whilst many materials at the highest cost can be
procured only from the abroad, these can be produced
under the marketing conditions in Turkey. By means of
directions by the Biomedical Unit during production
to develop the material use, desirable changes can be
made.

AR-GE çalışmaları kapsamında
gerçekleşen faaliyetler:

Activities performed within
the scope of Research and
Development Activities:

Kan Sıyırma Pensi:
Piyasada sadece yurt dışı üretimleri mevcutken, ihtiyaç olunan 1200 adet piyasada ürettirilerek yaklaşık
%80 tasarruf sağlanmıştır.
Kan Gruplama Plakları:
Ön gruplama yapmak amacıyla Tümer Kan Plakları
diye bilinen Türk Kızılayımensubu bir doktor tarafından (Dr. Tümer) tasarlanarak ürettirilmiş olan plaklarda minimum düzeyde değişiklik yapılmak suretiyle tek
kullanımlık plakların çok düşük maliyetlere piyasada
üretimi sağlanmıştır.

Blood wiper clamp:
While there is only international production in the
markets, approximately 80% saving was provided by
producing 1200 in the markets.
Blood Grouping Plague:
For the purpose of blood grouping, in the plagues that
are called as Tümer Blood Plaques designed a doctor of
the Turkish Red Crescent (Dr. Tümer), single use plaques
were produced in lower costs by making minimum
changes in the plaques.
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Flebotomi Kiti:
Kan alımı öncesinde bağışçının kolunda dezenfeksiyon sağlamak, kan alımı sonrasında da baskı uygulamak ve kan alınan bölgeyi kapatmak amacıyla bir kit
tasarlanmış ve piyasaya ürettirilmiştir. Dönemsel olarak kitte değişiklik yapılarak son halini alması sağlanmıştır.
Soğutmalı Santrifüj Cihazlarının Godeleri:
Yurt dışından yüksek maliyetlere ithal edilen soğutmalı
santrifüj cihazlarına ait godeler iç pazar araştırmaları
sonucunda piyasada ürettirilerek yaklaşık %95 oranında tasarruf sağlanmıştır.
Kan Nakil Kutularının Isı Takibi:
Uluslararası standartlar gereği kan ve kan ürünlerinin
güvenliğinin garanti altına alınması amacıyla sıcaklık
değerlerinin devamlı olarak takip edilmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Sadece yurt dışı üretimi
olan cihazlarla kan nakil kutularının sıcaklık değerlerinin takibi mümkünken Türk Kızılayı ve bir üniversite ile
yapılan ortak çalışma sonrasında kurumun ihtiyaçlarına tamamen cevap verebilir nitelikte bir cihaz piyasaya ürettirilmiştir.
Tam Otomatik Separatör Cihazı:
Santrifüj edilen kanların farklı torbalara aktarılması ve
kaliteli ürün elde edilebilmesi amacıyla sadece ithal
cihazlar kullanılmaktaydı. Ülkemizde, ilgili cihazı üretmek isteyen firma ile Türk Kızılayı arasındaki bilgi paylaşımı neticesinde yerli separatörler üretilmiştir. Bunun
neticesinde aynı kalitedeki ithal cihazlara oranla %60
tasarruf sağlanmıştır.
Sabit Kan Alma Yatağı ve Seyyar Kan Alma Yatağı:
Piyasada bulunan ve maliyetleri çok yüksek olan kan
alma yataklarını kullanmak yerine, piyasa araştırması
yapılarak ve birçok ülkedeki örneklerden de yararlanılarak, yerli üreticiye çok düşük maliyetli yataklar yaptırılmıştır.
Numune Tüpü Nakil Kutusu:
Numune Tüplerinin test yapılmak üzere laboratuvarlara karayolu veya havayolu ile taşınabilmesi için UN
Sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bu sertifikaya
sahip kutular ile kan numuneleri dünyanın her yerine
taşınabilmektedir. Piyasada en fazla 10-20 numunelik
taşıma kutuları mevcuttur. Yapılan araştırmalar doğrultusunda 100 numune taşıyabilecek UN Sertifikasına
sahip kutular piyasada ürettirilerek tedarik edilmiştir.
Araç Arkası Sıcaklık Kontrollü Taşıma:
Dünyanın hiçbir yerinde benzeri olmayan 3 farklı sıcaklık değerinde (+22, +4, - 30°C), aynı anda taşıma
sağlayan, aracın aküsünden beslenen, gerektiğinde
harici 220 Volt ile çalıştırılabilen kan ve kan ürünlerini
taşıma sistemi ürettirilmiş olup İzmir Bölge Kan Merkezinde kullanıma başlanmıştır. Kan dağıtımı yapan
kan bağışı merkezlerinde kullanılabilmesi için cihaza
ait AR-GE çalışmaları devam etmektedir.
Örnek olarak verilen malzeme ve cihazların Türk Kızılayı tarafından geliştirilmesi, ülkenin öz kaynaklarının kullanılmaya başlanması ile birlikte ülke ve kurum
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Phlebotomy Kit:
In order to disinfect the arm of the donor before
collecting blood and apply pressure after collecting
blood, and in order to close the area where the blood
is collected, a kit was designed and launched to the
market. Periodically, the kit was developed by making
some changes.
Godets of cooled centrifuge devices:
Godets imported from abroad with the high costs for
the cooled centrifuge device were produced in the
markets as a result of domestic market investigations
and saving was provided at the rate of 95%.
Temperature monitoring of the
Blood Transportation Boxes:
In accordance with the international standards, in
order to guarantee the safety of the blood and blood
products, it is essential to follow up the temperature
values continuously and to register them accordingly.
Due to the fact that only devices produced in foreign
countries could monitor the blood transportation
boxes, as a result of common activities implemented
between the Turkish Red Crescent and a university,
a device was produced to respond actively to the
requirement of the institution.
Full Automatic Separator Device:
Only imported devices were used to transfer
centrifuged blood in different bags and to obtain
qualified products. In our country, as a result of
information exchange between Turkish Red Crescent
and the company that wants to produce the required
device, domestic separators were produced. As a
result of this, in comparison with the imported devices
in the same quality, 60% savings were provided.
Fixed Blood Collection Bed and
Mobile Blood Collection Bed:
Instead of using blood collection beds available in
the market with very high costs, low cost beds were
produced by the domestic manufacturer by making
market researches and benefiting from samples in
various countries.
Sample Type Transportation Box:
In order to transfer the sample tubes for the purpose
of testing in the laboratories by means of highway and
airway, it is essential to have UN certificate. By such
kind of boxes having this certificate, the blood samples
can be transported in anywhere in the world. There are
maximum 10-20 sample carrying boxes in the market.
Under the direction of the activities performed, boxes
having UN certificate with the capacity of 100 samples
were produced in the market and supplied accordingly.
Vehicle Back Temperature
Controlled Transportation:
Blood and blood product carriage system that is unique
in the world and that has 3 different temperature value
(+22, +4, - 30°C) and that could provide transportation
at the same time, feeding by the battery of the vehicle
and could be operated by 220 watt if necessary were
produced and it was started to use in Izmir Blood
Center. The Research and Development activities
related to the device to be used in blood donation
centers have still been continuing.
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ekonomisine katkıda bulunarak, piyasa maliyetlerinin
düşmesine önemli katkı sağlamaktadır.
Türk Kızılayı ihtiyaç olan kan ve kan ürünlerinin teminini sağlarken kalite standartlarını ön planda tutarak
her türlü AR-GE faaliyetlerine ve bilimsel çalışmalara
dahil olmaktadır.

TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ
BİRİMİ TOPLANTILARI
Bölge Kan Merkezlerinde görev yapmakta olan, Biyomedikal Teknikerleri ile her biri farklı Bölge Kan Merkezinde olmak üzere her 6 (altı) ayda bir, yılda 2 defa
eğitim içerikli toplantılar yapılmaktadır.
Toplantı öncesinde, Kan Bağışı Merkezlerinin tıbbi cihazlar ile ilgili geçmiş dönemlerde yaşadıkları genel
sorunlar analiz edilerek eğitim ihtiyaçlarının olup olmadığı belirlenmektedir. Personelin eğitim alması gereken tıbbi cihazlar ile ilgili firmalarıyla iletişime geçilip
ücretsiz olarak teknik eğitim almaları sağlanmaktadır.
Toplantılarda, Bölge Kan Merkezlerimizde görev yapan Biyomedikal Teknikerlerinin, yaşadıkları genel
teknik ve idari problemler ele alınmakta, nasıl çözümledikleri ve çözümlenememiş ise diğer Bölge Kan
Merkezlerinde görev yapan personellerin tecrübeleri
ile çözümlenmektedir.
Biyomedikal Teknikerlerin mesleki ve teknik bilgileri
de yapılan yazılı ve test sınavları ile ölçülmekte, 6 aylık
performansları analiz edilip değerlendirilmekte, eksik
ve geliştirilmesi gereken yönleri anlatılmaktadır.
Bunun yanı sıraprosedürlerin, formların ve talimatların
revizyonu tüm personeli katkıları ile toplantı esnasında
gerçekleştirilmektedir.

The development of the sample materials and devices
through the Turkish Red Crescent has provided
contribution to the country and institution’s economy
by using the equity capital of the country so that it
provides utmost contribution to decrease the market
costs accordingly.
While the Turkish Red Crescent provides the required
blood and blood products, it is included in the research
and development activities and scientific works by
paying importance to the quality standards.

MEDICAL DEVICE
MANAGEMENT UNIT MEETINGS

Meetings regarding training are held twice in a year
for each 6 (six) months together with the biomedical
technicians who work in the Regional Blood Centers
and other staff in different Regional Blood Centers.
Before meeting, by analyzing the overall problems
that have been faced in the past periods regarding the
medical devices of the Blood Donation Centers, it is
defined whether any training is needed. By contacting
related firms about the medical devices, technical
training is provided for the staff free of charge.
In the meetings, the general technical and administrative
problems encountered by biomedical technicians and
their solutions are handled; and if they are not solved,
problems can be worked on by the experience of the
staff who work in the Regional Blood Centers.
Occupational and technical information of the
biomedical technicians are measured by written and
test examinations, and their 6–month performances
are analyzed and evaluated as well as the information
provided to develop their skills and abilities. Additionally,
the revision of the forms and instructions are carried
out during the meeting by the contribution of the staff.
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SİSTEMLER YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE GENERAL OF BLOOD SERVICES

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
YÖNETİMİ BİRİMİ
2006 yılından itibaren kullanılmakta olan Kan Bankası
Bilgi Yönetim Sistemi (Hemonline KBBYS) merkezileştirme çalışmaları tamamlanmış olup; 01.05.2012
tarihinde tüm merkezler tek veritabanı içerisinde toplanmıştır.
Hemonline Sistem güncellemeleri, Laboratuvar Bilgi Yönetimi Sistemi, Gönüllü Kan Bağışçısı Kazanımı
Programı, Kalite Yönetim Sistemi, Coğrafi Bilgi Yönetim Sistemi, RFID Etiketleme Sistemi, Kan Dağıtım
ve Stok Yönetim Sistemi, Hemovijilans sistemleri için
analiz çalışmaları gerçekleştirilerek; tümünün yazılımlarının 16.09.2013 tarihinde tamamlanması sağlanmıştır.
62 Kan Bağışı Merkezi ve 15 Bölge Kan Merkezi bünyesinde çalışan “Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi”nin bakım ve destek çalışmaları yapılmış; sistemin
devamlılığı sağlanmıştır.
Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi ile ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) sisteminin tam entegrasyonişlemleri tamamlanmış olup; devralma çalışmaları devam etmektedir.
Başarı Değerlendirme, SMS, Kalite Süreç Yazılımı
programları için gerekli güncellemeler ve bakım çalışmaları yapılmıştır.
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DIVISION OF SYSTEMS
MANAGEMENT DEPARTMENT
OF INFORMATION
TECHNOLOGIES
MANAGEMENT
The centralization activities of the Blood Bank Management
System (Hemonline KBBYS) that has been used since 2006
were completed and all the centers were brought together
under the same roof of a single data base on 01.05.2012.
The analysis studies were performed for the Hemonline
system updates, Laboratory Information Management
System, Volunteer Blood Donor Acquisition Program, Quality
Management System, Geographical Information Management
System, RFID Labeling System, Blood Distribution and Stock
Management System and Hemovigilance systems and their
software was completed on 16.09.2013.
The maintenance and support activities of the “Blood
Banking Information Management System” running in 62
Blood Donation Center and 15 Regional Blood Centers were
carried out and the continuity of the system was ensured.
All the integration procedures of the Blood Banking
Information Management System and the ERP (Enterprise
Resource Planning) were completed and the take-over
activities have still been going on.
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Kurumumuz, kan bağışlarının %80’ini gezici kan alma
ekipleri aracılığıyla sağlamaktadır. Ekiplerde geçici red
ya da kesin red alan; kan bağışısüresi dolmamış veya
başka sebeplerle kan bağışında bulunması uygun bulunmayan kişilerin bağış yapmasının önüne geçmek
amacı ile 01.03.2012 tarihinde,”Kan Bağışçısı Sorgulama Sistemi”kullanılmaya başlanmıştır.
Gezici ekiplerde görev yapanbütün doktorlaranetbook ile mobil modem cihazı alınmış ve bu sayede
çevrimiçi kan bağışçısı sorgulama yapılmasına imkân
tanınmıştır. Aynı zamanda sözkonusu sistem,”Kan ve
Kan Bileşeni Tanımlama” ve “İzlenebilirlik Sistemi” ile
ortak çalışırken, hastaneler tarafından kabul edilen
veya red verilen kan bağışçılarının da bu sistemdendenetlenmesi mümkün olmaktadır.
01.01.2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık
Bakanlığı ve Türk Kızılayı arasında”Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi”çalışmaya başlamıştır.
Sistemde, 40Süreli Bölge Kan Merkezi ve 1162”Transfüzyon Merkezi”kayıtlı bulunmaktadır. Sisteme, web
ortamından erişilebildiği gibi web servisleri aracılığı ile
entegrasyon sağlanması da mümkün olmaktadır.
Söz konusu sistemle 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri
arasında ki veriler incelenecek olduğunda;
•
•
•
•

36.661, KanBağış Süresi Dolmayan,
4.974 Kalıcı Red Verilen,
9.443 Geçici Red Verilen,
2.483 18-65 yaş aralığı dışında kalan kişiler ya da
bağışçılardan kan alımı gerçekleştirilememiştir.

Sistemden, günlük ortalama 2.500 ünite kan bağışı
bilgisi alınmaktadır.
2013 yılında,bölge kan merkezleri bilgisayar teknikerleri ile toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda yeni sistemlerle ilgili teknik bilgiler personelle detaylı olarak
paylaşılmıştır.

The necessary updates were done and maintenance
actions were taken for the Success Evaluation, SMS and
Quality Process Software programs.
Our society collects 80% of the blood donations through
mobile blood-taking teams. The “Blood Donor Questioning
System” started to be used on 01.03.2012 in order to
avoid the donation of the people who are temporarily or
permanently rejected; whose time for blood donation is
not over yet or who are not deemed appropriate to donate
blood for other reasons.
Netbooks and mobile router devices were bought for all
the doctors assigned in mobile teams so that online blood
donors could be questioned. The stated system is working
jointly with the “Blood and Blood Component Identification”
and “Traceability System” and it is possible to question the
blood donors accepted or rejected by hospitals on this
system.
On 01.01.2012, the “Blood Component Identification and
Traceability System” started to be used among the Social
Security Institution, the Ministry of Health and the Turkish
Red Crescent. In the system, there are 40 Temporary
Regional Blood Centers and 1162 “Transfusion Centers”. It
is also possible to have access to the system through web
and integration with the system through web services.
Given the data between 01.01.2013 and 31.12.2013 in this
system;
• 36.661 people whose blood donation time is not
expired yet,
• 4.974 people are permanently rejected,
• 9.443 people are temporarily rejected,
• 2.483 people or donors in the age range of 18-65 are
found not appropriate for blood donation.
Daily 2.500 unit blood donation information is received
from the system on average.
In 2013, a meeting was held with the computer technicians
of the regional blood centers. The technical information on
the new systems was explained in detail in these meetings.
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GEZİCİ EKİPLERDE KAN BAĞIŞÇISI
SORGULAMA SİSTEMİ
Türk Kızılayı’nın kan bağışlarının %80’inin gezici kan
alma ekipleri tarafından karşılandığına yukarıda değinmiştik.
Bu durum, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Kan Bağışçısı Sorgulama Sistemi”nin
kullanılmasını ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yeni
ihtiyaçları gündeme getirmiştir.
24.02.2012 tarihi itibariyle bu kapsamda, Turkcell ile
bir sözleşme yapılmış ve354 adet 3G taşınabilir modem alınmıştır. 01.03.2012 tarihinden itibaren gezici
kan alma ekiplerinde görev yapan bütün doktorlaranetbook ve modem sağlanmıştır. Söz konusu iyileştirme sayesinde ise günlük ortalama 150 noktada sistemaktif hale getirilmiştir.
Kan Bağışçısı Sorgulama Sistemi’nin Türkiye’de ki
uygulama alanları;
1- T.C.kimlik numarası doğrulama,
2- Kan bağışçısı kalıcı red sorgulama (Türk Kızılayı
ve hastaneler genelinde),
3- Kan bağışçısı geçici red sorgulama (Türk Kızılayı
ve hastaneler genelinde),
4- Kan bağışı süresi sorgulama (Türk Kızılayı ve
hastaneler genelinde),
5- Son 24 saat içerisinde farklı bir gezici ekipte kan
bağışı başvuru sorgulamadır.

On 24.02.2012, a contract was made with Turkcell and
354 3G mobile modem were obtained. On 01.03.2012,
netbooks and mobile modem devices were provided
to all the doctors assigned in mobile blood-taking
teams. The system was activated at 150 points per day
on average due to the stated improvement.
The fields of application of the Blood Donor Query
System in Turkey;
1- Verification of TR ID No.
2- Questioning the permanent rejection of the
blood donor (throughout the Turkish Red
Crescent and hospitals)..
3- Questioning the temporary rejection of the
blood donor (throughout the Turkish Red
Crescent and hospitals)..
4- Questioning the time of blood donation
(throughout the Turkish Red Crescent and
hospitals)..
5- The application of blood donation in a different
mobile team within the last 24 hours.

Sorgulama sonucunda yukarıdaki kriterlere uygun
bulunan bağışçılardan kan alma işlemi gerçekleştirilmektedir. Hastanelerde red almış bir bağışçı bilgisi bu
ekiplerin sorgulama sonuçlarını etkilemekle beraber;
bu ekiplerde red almış kan bağışçısı bilgisi de çevrimiçi
olarak hastanelerle paylaşılmaktadır. Türkiye genelinde gezici ekiplerde 5.300 bin kan bağışçısının bilgisi,
bu sistem üzerinde sorgulanabilmektedir.

Blood is taken from the donors complying with the
abovementioned criteria as a result of the query. The
information on a donor rejected in hospitals affects
the query results of these teams and the information
on a blood donor rejected by these teams is also
shared online with the hospitals. Information on 5.300
blood donors in mobile teams throughout Turkey can
be questioned on this system.

Gezici Ekip Kan Bağışçısı Sorgulama Sistemi Projesi
kapsamında 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında;

During 01.01.2013 - 31.12.2013, under the project of
questioning blood donors in mobile teams,

1- Kalıcı red listesinde olan 11.214 bağışçıdan kan
alımı engellenmiştir.
2- Geçici red listesinde olan 74.013 bağışçıdan kan
alımı engellenmiştir.
3- Bağış süresi dolmamış 31.100 bağışçıdan kan alımı engellenmiştir.
4-3.933 bağışçının aynı gün içerisinde farklı noktalarda bağış yapması engellenmiştir.
5- 1.325.667 adet kan bağışı alımı onaylanmıştır.
Gezici Ekip Kan Bağışçısı Sorgulama Sistemi Projesi
ayrıca Turkcell tarafından “Kamu Kurumları Arasında
En İyi Proje Ödülü” ne layık görülmüştür.
KAN BAĞIŞÇISI ORTAK VERİTABANI
“Kan ve Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi” ile “Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi” içindeki
verilerle ulusal bazda“Kan Bağışçısı Veritabanı” oluşturulmuştur. Söz konusu veritabanında ortalama5,3
milyon kan bağışçısı kayıtlı bulunmaktadır.
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BLOOD DONOR QUERY SYSTEM IN MOBILE TEAMS
We said above that the Turkish Red Crescent collects
80% of the blood donations through mobile bloodtaking teams.
This brings up the issue of using the “Blood Donor
Query System” developed by the Directorate General
of Blood Services and the new requirements arising
accordingly.

1- Blood collection is prevented for 11.214 donors
who are in the permanent rejection list.
2- Blood collection is prevented for 74.013 donors
who are in the temporary rejection list.
3- Blood collection is prevented for 31.100 donors
whose donation time is not expired yet.
4- 3.933 donors are prevented to donate at different
points within the same day.
5- 1.325.667 blood donations are approved.
The project of mobile blood donor query system was
also granted an award of “The Best Project Among
the Public Institutions” by Turkcell.
COMMON DATABASE OF BLOOD DONORS
A Blood Donor Database was created on a national
basis with the information in the “Blood and Blood
Component Identification and Traceability System” and
“Blood Banking Information Management System”. In
this database, 5,3 million blood donors are registered
on average.

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

01.01.2014 tarihi itibariyle yaklaşık olarak;
• 121.000 kalıcı red,
• 80.000 geçici red,
• 400.000 kan bağışı süresi gelmemiş bağışçı
bilgisi kayıtlıdır.

As of 01.01.2014, almost
• 121.000 permanent rejections,
• 80.000 temporary rejections,
• 400.000 donors whose donation time is not due
yet are registered.

Bu ortak veritabanını “Kan Bileşeni Bilgi Yönetimi Sistemi”, “Gezici Ekip Kan Bağışçısı Sorgulama Sistemi”
ve “Türk Kızılayı Kan ve Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi” kullanmaktadır.

In this common database, “Blood Component
Information Management System”, “Query System
for Blood Donors in Mobile Teams” and “Turkish
Red Crescent Blood Component Identification and
Traceability System” are used.

Kan Bankacılığı Bilgi
Yönetimi Sistemi

Blood Banking Information
Management System

KAN BAĞIŞÇISI ORTAK
VERİ TABANI

BLOOD DONOR
COMMON DATABASE

Gezici Ekip Kan Bağışçısı
Sorgulama Sistemi

Query System for Blood
Donors in Mobile Teams

Kan ve Kan Bileşeni
Tanımlama ve
İzlenebilirlik Sistemi

Blood and Blood
Component Identification
and Traceability System
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İNSAN KAYNAKLARI
YÖNETİMİ BİRİMİ
4857 sayılı İş Kanunu ve Genel Yönetmelikler çerçevesinde Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezleri’nin insan kaynakları ile ilgili süreçlerinin yürütülmesi
sağlanmıştır.
Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezleri’nin norm
kadroları ve çalışan personel sayılarının takibi yapılmıştır.
Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezleri’nin iş akışının aksamadan devam etmesi için gerekli olan görev/ünvanlara yönelik eleman ihtiyaçları saptanmıştır.
Dışarıdan firma aracılığıyla mavi yakalı hizmet alımı
(temizlik elemanı, şoför) yapılarak, ilgili Bölge Kan
Merkezleri’nin ihtiyaçları karşılanmıştır.
Başarı Değerlendirme Sistemi aksama olmaksızın yürütülmüştür. Gerçekleşen hedefler doğrultusunda
ödemeler, takip eden ayın maaşlarına yansıtılmıştır.
Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bölge Kan Merkezleri ve bağlılarında yeni işe başlayan personellere,
kurumun vizyonuna, misyonuna, kalite politikasına ve
organizasyon yapısına uyumunu sağlamak, kural ve
prosedürlerden haberdar etmek, teknik eğitimleri ile
işine hakim hale getirerek çalışmaya başlamasını sağlamak amacıyla oryantasyon eğitimi verilmesi sağlanmıştır.
Bölge Kan Merkezlerindeki Bilgi Teknoloji Yönetim
Biriminin yaşadığı sorunlar göz önünde bulundurularak, Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi, Kan Bileşeni
Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi güncelleme, Bilgi
Teknoloji Yönetimi Birimi Arıza ve Stok Takip Sistemi
konuları ile ilgili Bilgisayar Teknikerlerine 07.04.201411.04.2014 tarihleri arası hizmet içi eğitim verilmiştir.
İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında çalışmalara başlanmıştır.
Personelin işe giriş-çıkışlarını daha sağlıklı kontrol etmek amacıyla tüm işyerlerine personel devam kontrol
sistemi (PDKS) kurulmuştur. Bu kapsamda; tüm insan
kaynakları çalışanlarına eğitim verilmiştir. Bunun sonucunda, sistem aktif olarak kullanılmaya başlanılmıştır.
Suriye İnsani Yardım Operasyonu kapsamında yapılan
görevlendirmelerle kampların personel ihtiyacı karşılanmıştır.

DEPARTMENT OF
HUMAN RESOURCES
MANAGEMENT
The execution of the human resources processes
of the Regional Blood Center and Blood Donation
Centers is regulated with Labor Law No:4857 and the
General Regulations.
The follow-up of the permanent staff and the working
personnel numbers in the Regional Blood Center and
Blood Donation Centers was made.
The need for personnel was identified for the positions/
titles required to maintain the work flow in the Regional
Blood Center and Blood Donation Centers.
The blue collar workers (cleaning staff, drivers, etc.)
were outsourced and the needs of the related Regional
Blood Center were met.
The Success Evaluation System was executed
uninterruptedly.The payments were reflected on the
salaries of the next month in line with the accomplished
targets.
An orientation training was provided to the personnel
that started to work in the Directorate General of
Blood Services, Regional Blood Centers and their
subordinated agencies so that they could adapt to the
vision, mission, quality policy and the organizational
structure of the agency; they are informed of the
rules and procedures and they start to work with the
technical information they need.
Considering the problems encountered by the
Department of Information Technology Management
in the Regional Blood Centers, an in-service training
was provided to the related Computer Technicians
during 07.04.2014 and 11.04.2014 on the Blood
Banking Information Management System, updating
the Blood Component Identification and Traceability
System, Failure and Stock Follow-up System for the
Department of Information Technology Management.
Actions started to be taken in the Occupational Health
and Safety.
A personnel attendance control system (PACS) was
established in all the enterprises in order to control the
entrance and exit times of the personnel.In this scope,
a training was provided to all the human resources
personnel.As a result, the system started to be actively
used.
The personnel needs of the camps were met through
the appointments made under the Syria Humanitarian
Aid Operation.
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LOJİSTİK
YÖNETİM BİRİMİ

LOGISTIC
MANAGEMENT UNIT

Lojistik Yönetimi Birimi’nde, malzeme ve hizmet satın
alımında gerek ürün, gerekse yöntem anlamında
standardizasyonun sağlanması, toplu satın alma yönteminin avantajlarından faydalanılması, stok kontrolü
neticesinde satınalma talebinin oluşturulması yöntemi ile etkin kaynak kullanımının sağlanmasına yönelik
çalışmalar, gelen/giden evrakların kaydı, takibi ve idari
ve destek hizmeti fonksiyonları yürütülür

In the Logistic Management Unit, activities are carried out
towards providing the effective resource utilization both in
the product and method in terms of procurement of the
material and service, benefiting from the advantages of
wholesale purchase method and providing by the method
of the organizing procurement demand as a result of the
stock control, registering the received/sent documents,
monitoring as well as administrative and supporting service
functions.

Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü,bölge kan merkezleri, kurum ve kuruluşlar ile kişiler arasında yapılan yazışmalara gelen/giden
evrak kayıt numarası verilerek, ilgili birim/müdürlüklere tasnif ve dağıtımı yapılarak zamanında ulaşması
sağlanmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılında 11.338 adet
gelen evrak ve 10.356 adet giden evrak kayıt altına
alınmıştır.

Directorate General of the Blood Services provides
document registration numbers for both received and
sent documents between the Directorate General of the
Turkish Red Crescent, regional blood centers, institutions ,
organizations and individuals, and documents are sent on
time by classifying and distributing to the relevant units/
departments. Within this scope, 11.338 incoming documents
and 10.356 outgoing papers were registered in 2013.

2005 yılında Güvenli Kan Temini Programı yürürlüğe
girdiğinde Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, herhangi bir görev paylaşımı olmaksızın her alanda
görev yapan toplam 104 adet eski model araçtan oluşan filo mevcut iken araç sayıları arttırılarak 2013 yılı
itibariyle filodaki araç sayısı 527’ye yükselmiştir. Bölge
kan merkezleri ve kan bağışı merkezlerinde kullanılan
araçların 144 adedi Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne aittir, 383 adedi ise merkezi kiralama
ile tedarik edilmiştir. 2010 yılından itibaren maliyetin
azaltılması çalışmaları doğrultusunda merkezi kiralama hizmeti alınarak filonun etkin kullanımı sağlanmıştır.

In 2005, when Safe Blood Recruitment Program entered into
force, the fleet composed of old model 104 vehicles that
were deployed in each area within the body of Directorate
General of the Blood Services, without sharing any tasks.
The number of vehicles increased and as of 2013 and
reached 527 in 2013. 144 of the vehicles used in Regional
Blood Centers and Blood Donation Centers belong to the
Directorate General of the Blood Services in the Turkish
Red Crescent; however, 383 vehicles were provided by
central renting. Since 2010, in order to decrease the costs,
central renting service has been benefited to use the fleet
effectively.

Araç filosunda yer alan 417 adet araç kan ve kan ürünü
dağıtımda görev yapmaktadır. Bölge kan merkezleri ve
kan bağışı merkezlerinde 3 tip araç kullanılmaktadır.
Kullanılan araçların özellikleri ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

417 vehicles in the fleet are used in the distribution of the
blood and blood products. 3 types of vehicles are used
in regional blood centers and blood donation centers.
Specifications and numbers of the current vehicles are
defined below.
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1. Kan Bağışı Kazanımı (Binek)
Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezlerinde rutin
olarak yürütülen diğer hizmetlerde kullanılan araçlardır.
2. Kan Dağıtımı (Hafif Ticari Araçlar)
Gezici ekip çalışmalarında görev alan personel ile ekip
çalışmasında kullanılacak olan sarf malzemesini ekip
alanına nakletmek amacıyla kullanılan araçlardır.
3. Kan Toplama (Ticari Araçlar)
İçinde kan alma ünitesi bulunan mobil araçlardır. Bu
araçlar il ve ilçelerde kalabalık insan gruplarının bulunduğu yerlere konuşlanarak kan bağışı kabul edilen
araçlardır.
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1. Blood Donation Recruitment (private):
These are the vehicles used in other routine services in the
Regional Blood Centers and Blood Donation Centers.
2. Blood Distribution (Light Commercial Vehicle):
These are the vehicles used to transport the consumables in
the team area to be used in the team activities.
3. Blood Collection (Commercial Vehicles):
These are the mobile vehicles, in which blood collection unit
is available. These vehicles are deployed in high populated
areas both in the cities and districts, and blood donation is
collected accordingly.
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2012 yılı itibariyle, Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında sarf malzemelerin stokta tutma maliyeti azaltılarak, merkezi alımlarla tedarik edilen sarf malzemeler/tıbbi sarf malzemeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
As of 2012, within the scope of safe blood supply project, by decreasing the stock cost of the consumables,
materials / medical consumables procured by the central purchasing are given in the table below.
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Bölge Kan Merkezleri ve bağlılarının ihtiyacı olan sarf
malzemelerin takibi yapılarak, hedefler doğrultusunda aylık ihtiyaçların tedariki, giriş-çıkış kayıtları, günlük
stok kontrolleri uyumsoft ERP’den yapılmaktadır.

By following the consumables needed by the Regional
Blood Centers and their affiliations, under the direction
of the targets, the procurement of monthly needs, input/
output registrations, daily stock controls are performed by
the uyumsoft ERP.

Bölge kan merkezlerinin ve bağlılarının ihtiyacı olan ve
aşağıdaki tabloda belirtilen ihaleler yapılmış, yetki sınırlarıdâhilinde ihtiyaç duyulan alımlar yapılmıştır:

Tenders listed in the table below, regarding the requirements
of the regional blood centers and their affiliations, were
initiated and required procurements were done within the
limits of authorization:

• Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından KBBYS RFID etiketleme sistemi şartnamesinde kullanılmak üzere RFID yazıcı-okuyucu ve etiket alımı,
• Bölge Kan Merkezleri ve/veya Kan Bağışı Merkezlerinin yıllık MEB projesi, hastalıklar broşürü ve madalya beratı alımı,
• Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ ne bağlı Kuzey
Marmara Bölge Kan Merkezi ve/veya Kuzey Marmara
Bölge Kan Merkezi’ne bağlı kan bağış merkezlerinde
personele verilmek üzere akıllı yemek kartı hizmeti alımı,
• Bölge kan merkezlerinin ihtiyaçları doğrultusunda
kan bağışçılarına verilmek üzere madalya kutularının,
plaket/plaket kutusu yaptırılması,
• Kan bağış eğitimlerinde kullanılmak üzere afiş ve
broşür yaptırılması,
• Bölge kan merkezleri ve/veya kan bağış merkezlerinde kullanılmak üzere 5.000 adet test tüpü taşıma
kutusu alımı,
• Bölge kan merkezleri ve/veya kan bağış merkezlerinde kullanılmak üzere 170 adet elektrikli kan nakil
kutusu alımı,
• 1 adet otobüsün kan bağış aracına dönüştürülmesi,
• Kan ve kan bileşenlerinin etiketlenmesinde kullanılmak amacı ile ISBT 128 etiketleme sistemi 2013 yılı
lisans ücreti,
• 1 adet kan bağış otobüsünün alınması,
• Kan bağışında bulunan kişilere 3 ayın dolduğunu
bildiren hatırlatıcı ve kanın ihtiyaç sahibine ulaştığını
belirten 36.000.000 SMS alımı,
• 10 adet 9 metrelik otobüsün kan bağış aracına
dönüştürülmesi,
• Bölge kan merkezleri ve/veya kan bağış merkezlerinde kullanılmak üzere 700.000 adet 8-10 ml’likvakumlu jelli tüp alımı,
• 8. Hedef 25 Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesi için
hizmet satın alınması,
• T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı arasında imzalanan Türkök Projesi kapsamında, Türk Kızılayı bünyesinde kurulacak olan 12 Gönüllü Verici Merkezi’nde
12 Gönüllü Verici Kazanımı çalışmalarında kullanılmak
üzere 12 adet binek araç alımı,
• Kan bağış organizasyonlarında kış aylarında (2013
Aralık ve 2014 Ocak-Şubat-Mart) kullanılmak üzere 10
adet tır kiralanması yapılmıştır.
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• RFID writer-reader and label procurement to be used
in the specifications of the KBBYS RFID labeling system
through Directorate General of the Blood Services,
• Annual MEB (Ministry of National Education) project of
the Regional Blood Centers and/or Blood Donation Centers,
the brochure of the diseases and procurement of the medal
documents,
• Smart meal card service procurement to be provided for
the employees in Marmara Regional Blood Center affiliated
to the Directorate General of the Blood Services and/or the
donation centers affiliated to the Marmara Regional Blood
Center,
• Under the requirement of the regional blood centers, in
order to give the blood donors, procurement of the medal
boxes, plaque/plaque boxes,
• Banner and brochure service to be used in the blood
donation trainings,
• Procurement of 5.000 pieces of Test tube carrying
boxes to be used in the regional blood centers and/or blood
donation centers,
• Procurement of 170 pieces of electrical blood
transportation boxes to be used in the regional blood
centers and/or blood donation centers,
• Transforming 1 bus to the blood donation vehicle,
• 2013 license fee for ISBT 128 labeling systems to be
used in the labelling the blood and blood components,
• Purchasing 1 blood donation bus,
• Procurement of 36.000.000 SMS to remind blood
donors that 3 months have passed after the last donation,
and to inform them that the blood was used for the people
in need,
• Transforming 10 busses having 9 meters to the blood
donation vehicle,
• Procurement of 700.000 vacuumed gel tubes of 8-10
ml to be used in regional blood centers and/or blood
donation centers,
• Procurement of the service to carry out 8thTarget 25
workshop,
• Procurement of 12 private vehicles to be used in the
activities of 12 volunteer donor recruitment to be established
in the organization of the Turkish Red Crescent within the
scope of Turkok Project signed between the TR Ministry of
Health and the Turkish Red Crescent,
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Ayrıca, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlılarında bakım onarım işleri ve bunların takipleri yapılmıştır:
• Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ne
bağlı olarak açılması planlanan Kilis Kan Bağış Merkezi’nin inşaat çalışmaları yapılmıştır.
• Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ne
bağlı olarak Ankara/Sincan ilçesi Lale Meydanı’nda
Sincan Kan Alma Birimi açılmıştır.
• Orta Karadeniz (Samsun) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Ordu
Kan Bağış Merkezi yeni hizmet binasında faaliyetlerine
başlamıştır.
• Batı Karadeniz (Düzce) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Sakarya
Kan Bağış Merkezi konteynırdan yeni hizmet binasına
taşınmıştır.
• Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olarak Çorlu Kan Bağış Merkezi yeni
hizmet binasında faaliyetlerine başlamıştır.
• Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olarak Kadıköy Kan Alma Birimi yeni
hizmet binasında faaliyetlerine başlamıştır.
• Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olarak Tekirdağ Kan Bağış Merkezi
yeni hizmet binasında faaliyetlerine başlamıştır.
• Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Çorum
Kan Bağış Merkezi yeni hizmet binasında faaliyetlerine
başlamıştır.
• Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ne
bağlı olarak Balıkesir’de kan alma birimi açılmıştır.
• Ege (İzmir) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı
olarak faaliyetlerini yürüten Denizli Kan Bağış Merkezi
yeni hizmet binasında faaliyetlerine başlamıştır.

• Renting 10 trucks to be used in blood donation
organizations in winter time (2013 December and 2014
January-February –March).

MALİ İŞLER
YÖNETİMİ BİRİMİ

FINANCIAL AFFAIRS
MANAGEMENT UNIT

• 2013 yılında ERP programının mali işler kullanıcıları tarafından kullanılan modülleriniçeriklerinin detaylandırılması ile kontrol ve yerindelik süreci etkin
şekilde yürütülmektedir.
• 2013 yılında maliyet çalışmaları ile ilgili bölge kan
merkezlerinde çalışan mali işler kullanıcılarına süreçlerle ilgili merkezden destek verilerek sistemin işleyişi
ile ilgili kolaylıklar sağlanmıştır.
• Mutabakatlar ay içerisinde yapılan kontrollerle
düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Evrak akışının ve
mutabakatların zamanında yapılması ile mali tabloların
45 gün opsiyonlu olarak çıkarılması sağlanmıştır.
• Banka bakiyelerinin aktarılması gün içerisinde sürekli olarak takip edilip; kullanılmayan bakiyelerin 7024
no’lu hesaba aktarılması sağlanmakta ve bu sayede
tutarlar Genel Müdürlüğümüz tarafından etkin şekilde
kullanılmaktadır. Banka hareketleri, bağlılar tarafından
ERP sistemine takip eden gün içerisinde düzenli olarak
işlenmektedir.
• Başarı Değerlendirme Sistemi aksama olmaksızın
yürütülmüştür. Gerçekleşen hedefler doğrultusunda
ödemeler takip eden ayın maaşlarına yansıtılmaktadır.
• Bölge kan merkezlerimiz,Kurumumuzun işleyişi
dğrultusunda mali açıdan bilgilendirmekte ve ERP sistemine kayıtların doğru şekilde işlenmesi sağlanarak
kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır.

• With detailing of the contents of the modules used by
the financial affairs users of ERP program in 2013, control
and conformability process is implemented effectively.
• By providing support from the relevant center
regarding the process for financial affairs users who
work in relevant blood centers about 2013 cost activities,
system processes are facilitated.
• The agreements are performed regularly by controls
within the month. In spite of the fact that document flow
and agreements are made on time, it was ensured that
financial tables are provided as 45 times options.
• Transfer of bank balances within the day are
continuously followed, and unused balance is transferred
to the account numbered 7024. By this means, these
amounts are used actively by our Directorate General.
Bank activities are processed to the ERP system actively
on the following day.
• The Success Assessment System is implemented
without any failure. The payments are reflected to the
following month’s salaries under the direction of the
realized targets.
• Our regional blood centers are notified on financial
issues under the direction of the activities of our Society,
and controls are regularly made by processing the
registrations to the ERP system.

On the other hand, the maintenance repair activities
were carried out in the Directorate General of the Blood
Services and their affiliations:
• The construction activities of Kilis Blood Donation
Center to be opened under the Directorate of Eastern
Mediterranean Regional Blood Center have carried out.
• Sincan Blood Collection Unit was opened in Lale
square of Ankara/Sincan under the Directorate of Eastern
Anatolia Regional Blood Center.
• Ordu Blood Donation Center under the Directorate
of Central Black Sea (Samsun) Regional Blood Center
started its activities in its new service building.
• Sakarya Blood Donation Center under the Directorate
of Western Black Sea (Düzce) Regional Blood Center
moved from the container to its new service building.
• Çorlu Blood Donation Center under the Directorate
of Northern Marmara (Istanbul) Regional Blood Center
started its activities in its new service building.
• Kadıköy Blood collection unit under the Directorate
of Northern Marmara (Istanbul) Regional Blood Center
started its activities in its new service building.
• Tekirdağ Blood Donation Center under the
Directorate of Northern Marmara (Istanbul) Regional
Blood Center started its activities in its new service
building.
• Çorum Blood Donation Center under the Directorate
of Central Anatolia (Ankara) Regional Blood Center
started its activities in its new service building.
• The blood collection unit was opened in Balıkesir
under the Directorate of Southern Marmara Regional
Blood Center.
• Denizli Blood Donation Center under the Directorate
of Aegean (Izmir) Regional Blood Center started its
activities in its new service building.
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KAN BAĞIŞÇISI
KAZANIMI BİRİMİ

BLOOD DONOR
CRUITMENT UNIT

KAN BAĞIŞÇISI EĞİTİMİ VE KAZANIMI
FAALİYETLERİ

BLOOD DONOR TRAINING AND RECRUITMENT
ACTIVITIES

Kan Bağışçısı Eğitimi Faaliyetleri
a. Toplumda kan bağışı bilincinin oluşturulması
(Geleceğin Güvenli Kan Bağışçılarının Kazanımı
Projesi)
b. Hedef 25
c. Toplum Eğitimleri

1. Blood Donor Training Activities
a. Raising awareness in the society about the
blood donation (Safe Blood Donor Recruitment
Project in the Future)
b. Target 25
c. Community Education

Kan Bağışçısı Kazanımı Faaliyetleri
a. Toplumsal Algı Yönetimi
b. Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü (14 Haziran/
Madalyalar)
c. İşbirliği Protokolleri
d. Müşteri Memnuniyeti Yönetimi
e. Ramazan Faaliyetleri

2. Blood Donor Recruitment Activities
a. Social Perception Management
b. World Volunteer Blood Donors Day (14th June/
Medals)
c. Cooperation Protocols
d. Customer Satisfaction Management
e. Ramadan Activities

İletişim Faaliyetleri
a. Medya Çalışmaları
b. İnternet Çalışmaları

3. Communication Activities
a. Media Activities
b. İnternet Activities
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KAN BAĞIŞÇISI EĞİTİMİ FAALİYETLERİ

BLOOD DONOR TRAINING ACTIVITIES

a. Toplumda Kan Bağışı Bilincinin
Oluşturulması (Geleceğin Güvenli Kan
Bağışçılarının Kazanımı Projesi);

a. Raising Awareness about the Blood
Donor in the community (Safe Blood
Donors Recruitment Project in the Future);

Türk Kızılayı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 08.08.2006 tarihinde imzalanan “Gönüllü
Kan Bağışçısı Eğitimi ve Kazanımı Faaliyetlerinin
Yürütülmesi” ile ilgili protokol kapsamında; 2012 yılı
boyunca da okullardaki çalışmalara devam edilmiştir. Protokol kapsamında, okullarda 1388 ekip faaliyeti
gerçekleşmiş ve 38.925 ünite kan bağışı kabul edilmiştir. 2013 yılında yapılan ekip-eğitim çalışmaları kapsamında 20.000 afiş ile 250.000 davetiye tasarlanmış ve
kullanılmıştır.

Within the scope of the relevant protocol regarding
“Implementing the Volunteer Blood Donor Training
and Recruitment Activities” signed on 08.08.2006
between the Turkish Red Crescent and Ministry of
National Education; the activities in the schools
continued during 2012. Within the scope of the
Protocol, 1388 team activities were performed in the
schools and 38.925 units of blood donations were
accepted accordingly. In 2013, within the scope of the
team-training activities implemented, 20.000 posters
and 250.000 invitations were used.

2013 yılında,2010 yılında temelleri atılmış olan “Geleceğin Güvenli Kan Bağışçılarının Kazanımı Projesi”
çalışmaları başlatılmıştır. İlköğretim öğrencilerine yönelik bu proje kapsamında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,
T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı’nın işbirliğiyle kan
bağışının önemine ilişkin eğitimler verilecek ve kampanyalar hazırlanacaktır.
Güvenli Kan Temini Programı kapsamında kan bağışı
bilincinin ve bilgisinin arttırılmasına yönelik bu proje;
1. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1-12 sınıflarında
okutulan müfredat programlarının revize edilmesi,
2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri İnsan Kaynakları kapasitesinin arttırılması,
3. Ülke genelinde 500 pilot okulda 2 defaKan Bağışçısı Eğitim ve Kazanımı ile kamuoyu oluşturmak üzeremedya ve halkla ilişkiler kampanyalarının gerçekleştirilmesi,
şeklinde, 3 temel görevi yerine getirmek amacıyla
planlanmıştır.

The activities of “Safe Blood Donors Recruitment
Project of the Future,” the foundations of which were
laid in 2010, were initiated in 2013. Within the scope
of this project towards primary school students, the
training will be provided and the campaigns will be
prepared about the importance of the blood donation
with the cooperation of Turkish Republic Ministry of
National Education, Turkish Republic Ministry of Health
and the Turkish Red Crescent.
Regarding the Safe Blood Recruitment, this project
for raising blood donation awareness and information
is planned to perform 3 basic activities as follows;
1. to revise the curriculum programs in 1st-12th
grades of Turkish Republic Ministry of National
Education,
2. to increase the human resources capacity
of the Turkish Republic Ministry of National
Education, Turkish Republic Ministry of Health
and the Blood Services of the Turkish Red
Crescent,
3. to initiate media and public relations campaigns
around the country in 500 pilot schools for public
opinion through the 2 times Blood Donors Training
and Recruitment.

63

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

Proje, 2014-2016 yıllarını kapsayacak ve T.C. MEB tarafından eğitim araç ve gereçleriyle desteklenecektir. İlköğretim çağındaki öğrenci gruplarını kapsayan
proje kapsamda, ilk etapta 60 bin öğretmene eğitim
verilecektir. Projenin, öğretmen ve öğrenci grupları
ile yürütülecek faaliyetler ve kan bağışı konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelik kampanyalarla yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

b. Hedef 25
Türk Kızılayı’nın vizyon ve misyonu doğrultusunda
“Genç Kan Bağışçıları Projesi” kapsamında; üniversite
gençliğini bilinçlendirmek, gönüllü ve güvenli kan bağışçısı olmaya yönlendirmek üzere 2005 yılında “Hedef 25” projesi hayata geçirilmiştir.
Projenin amacı; Türkiye’deki 18-25 yaş aralığındaki
genç nüfusu kan bağışı konusunda bilinçlendirmek;
gönüllü, sürekli kan bağışçısı olmalarını ve bu bilincin
gelecek nesillere aktarmalarını sağlamaktır. Dünya’da
yapılan araştırmalara bakıldığında, genç nüfusun kan
bağışına daha yatkın olduğu görülmektedir. Bunlara
bağlı olarak, düzenli kan bağışı oranında büyük bir kitleyi oluşturacak bu genç nüfus,birincil hedef kitle olarak belirlenmiştir. 18-25 yaş aralığındaki bilinçli gençlerin kazanılması içinse üniversitelerde düzenlenecek
organizasyonlar oldukça önemlidir.Yapılan çalışmalar
ayrıca kan bağışında bulunabilecek potansiyel genç
nüfusun kazanılmasında ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasında da etkin rol oynamaktadır.
Hedef 25 Projesi kapsamında, üniversite öğrencilerinin bir araya getirildiği eğitim ve eşgüdüm toplantıları
planlanmıştır. Toplantılarda üniversite gençleri, kan
bağışı konusunda verilen bilgilerle düzenli kan bağışçısı olmaları konusunda motive edilmektedir. Bunun
yanında,çevrelerinde davranış değişikliği yaratabilecek
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The project will cover the years 2014 through 2016,
and will be supported by Turkish Republic Ministry
of National Education with its training tools and
equipment. Within the scope of the project for primary
school student groups, the training will be provided
for 60 thousand teachers in the first step. It is aimed
to disseminate the project throughout the campaigns
towards the activities to be implemented by the
teachers and students groups and the activities for
public opinion.

b. Target 25
Under the direction of the mission and vision of the
Turkish Red Crescent and within the scope of “Young
Blood Donors Project”, “Target 25” project was initiated
in 2005 to raise the awareness of the university youth
and to recruit them as the volunteer and safe blood
donors.
The purpose of the project is to raise the awareness
of the young population between ages 18-25 in Turkey
about blood donation; to recruit them as volunteer
and permanent blood donors as well as to transfer this
awareness to next generations. Considering activities
implemented in the world, it is obvious that young
population is prone to blood donation. Based on this
fact, this young population is defined as first target mass
in terms of the regular blood donation. On the other
hand, organizations to be initiated in the universities
are more than important to recruit conscious young
people between ages 18-25. Additionally, activities
carried out play an important role to gain the potential
young population for blood donation and to transfer
this awareness to the next generations.
Within the scope of the Target 25 project, the
training and coordination meetings are planned for
the university students. They have been motivated
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to become regular blood donor in the meetings
through the information about the blood donation.
In addition to this, it is targeted that they will affect
their environment in terms of the blood donations. 8
meetings have been performed since 2005 with the
participation of the university students.

donanıma sahip olmaları da hedeflenmiştir. 2005 yılından bugüne kadar üniversite öğrencilerinin katılımı
ile 8 toplantı gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında, proje kapsamında üniversitelerde gerçekleştirilen3.187 kan bağışı etkinliği ile 133.703 ünite
kan bağışı kabul edilmiştir. Kan bağışı kampanyaları ile
eş zamanlı düzenlenen kan bağışçısı kazanımına yönelik bilinçlendirme eğitimleri çerçevesinde, eğitim
verilen kişi sayısı ise 218.678’dir.
2005 yılından bugüne kadar gerçekleşen faaliyetler
sonucunda, 42.925 kişi düzenli kan bağışçısı olarak
kazanılmıştır. Hedef 25 Projesi,her yıl yükselen bir
başarı grafiğine sahiptir. 2013 yılında Kan Merkezleri
Transfüzyon Derneği tarafından düzenlenen VI. Ulusal
Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi’ne “ Hedef 25 Projesi ve Üniversite Kan Bağışı Çalışmalarında
Eğitimin Etkisi”konulu poster ile katılım sağlanmış ve
Dr. Nilgün Acar, Poster Birincilik Ödülü’ne layık bulunmuştur.
Proje kapsamında,02-06 Aralık 2013 tarihleri arasında Antalya’da, 52 üniversiteden 80 öğrencinin katılımı
ile eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitime katılan öğrencilere çanta, defter, kalem ve bilgi kitapçığından oluşan eğitim kiti dağıtılmıştır.Üç gün devam
eden eğitim süresince; Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yapısı ve faaliyetleriile kan bağışı süreci anlatılmış, güvenli kan temininin ne anlama geldiği konusunda eğitimler verilmiş; kurumsal kan bağışçılarının,
düzenli kan bağışçısı kazanımındaki öneminden ve iş
yaşamına atıldıklarında yapılabilecek işbirliklerindenbahsedilmiştir. “Hedef 25 Gönüllüleri” tarafından,üniversitelerde 2012-2013 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş
çalışmalar anlatılarak; katılımcılar arasında bilgi alışverişi sağlanmıştır. Öğrenciler için ayrıca kan bağışı ünitesi kurulmuş ve burada kan bağışları kabul edilmiştir.
2012-2013Eğitim Yılındaki Hedeflerin Gerçekleşme
Oranlarına Göre;
2012-2013öğretim yılında üniversitelerde gerçekleştirdikleri kan bağışı kampanyaları neticesinde, %48’lik
oranla en fazla bağış kabul eden Doğu Anadolu Bölgesi Ardahan Üniversitesi’ne 2. Hedef 25 Kupası takdim edilmiştir. Kupa Ardahan Üniversitesi’ne,Kan Bağışçısı Planlama Personeli Fuat Gülnahar tarafından
takdim edilmiştir.
2013-2014 öğretim yılında, üniversitelerin düzenli kan
bağışçısı kazanımı oranlarına göre 2014yılı “3. Hedef
25”kupası yeni sahiplerine takdim edilecektir.

In 2013, 133.703 units of blood donation were accepted
by means of 3.187 blood donation activities performed
in universities in accordance with the project. Within
the scope of the awareness training towards recruiting
the blood donor organized with the blood donation
campaigns simultaneously, the number of people that
received training was 218.678.
On the other hand, within the scope of the project
initiated in 2005 and as a result of the activities
performed until today, 42.925 people have been
recruited as regular blood donors. Target 25 program
has achieved a great success in this sense. In 2013,
it participated in VI National Blood Centers and
Transfusions Medical Congress organized by the
Blood Centers Transfusion Society with the poster
on “Target 25 Project and Effect of the Training in the
University Blood Donor Activity” and it was granted “Dr.
Nilgün Acar Poster Championship Award.”
Within the scope of Target 25 project, the training
was carried out in Antalya between 02-06 December
2013 with the participation of 80 students from 52
universities. A training kit composed of bag, notebook,
pencil and information booklet was distributed to the
students who participated in the training.
The training continued for 3 days, and during the
training; information was given on General Directorate
of the Blood Services and blood donation process, and
the training about safe blood recruitment was provided
accordingly; the importance of the organizational
blood donors for recruitment of the regular blood
donors and cooperation and the things they could
do when they will be assigned in the business life was
stressed. The sample activities performed in 20122013 academic year was explained by the “Target
25 Volunteers” and the information was exchanged
between the participators. On the other hand, blood
donation unit was established for students, and the
blood donation was accepted.
In accordance with the achievement of the targets
in 2012-2013 academic year;
In 2012-2013 academic year, as a result of the blood
donation campaigns performed in universities, by
considering the number of the students who could
donate blood, 2nd Target 25 Cup was awarded to
Ardahan University in Eastern Anatolia Region that
accepted the biggest donation at the rate of 48%
according to the number of the students who could
donate the bloods. The cup was awarded to Ardahan
University by Fuat Gülnahar, a staff of Blood Donor
Planning Department.
In 2013-2014 academic year, in accordance with
the regular blood donor recruitment rate of the
universities, “3rd Target 25” cup will be submitted to
its new owners.
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c. Toplum Eğitimleri

c. Community Education

Kan bağışçısı kazanım faaliyetleri, temel olarak iki aşamalı değerlendirilir. Bu faaliyetlerden birincisi kan bağışı organizasyonları, ikincisi ise kan bağışı bilincinin
arttırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesidir. Kan bağışçısı kazanımı çalışmaları yapılırken eğitim verilmesi
hususunda hassasiyet gösterilmektedir. Eğitimler, Kan
Bağışçısı Eğitim Kitleri kullanımıylakan bağışçısı kazanım personeli tarafından verilmektedir.

Blood donor recruitment activities could be assessed
in two-stages. The first of these activities is the
blood donation organizations and the second one
is providing trainings about raising the awareness for
blood donation. While carrying out the blood donor
recruitment activities, sensitivity has been shown in
terms of providing training. The trainings are given by
the blood donor recruitment staff through the Training
Kits.

Toplum eğitimleri kapsamında, 2013 yılı içerisinde Kan
Bağışı Merkezleri tarafından kan bağışçısı kazanımına
yönelik verilen eğitim sayısı 3.753, eğitimlerle bilgilendirilen kişi sayısı ise 725.722’dir.

KAN BAĞIŞÇISI
KAZANIMI FAALİYETLERİ
a. Toplumsal Algı Yöntemi
Toplumda bilinç oluşturulabilmesi için reklam tanıtım
ve halkla ilişkiler faaliyetleri ile ilgili çalışmalar, “Küçük
Bahaneler Büyük İyiliklere Engel Olmasın” sloganıyla
yürütülmüştür. Kurumsal kan bağışçısı olan Beşir Derneği ile yürütülen kampanyalar kapsamında kullanılan,
“Kan Kardeşliği Hayata Vesile” sloganıyla da devam etmiştir.

Within the scope of community education, in 2013, the
number of trainings provided by the Blood Donation
Centers towards recruitment of the blood donors
was 3.753, and the number of people who have been
informed by the trainings was 725.722.

BLOOD DONOR
RECRUITMENT ACTIVITIES
a. Social Perception Management
In order to raise the awareness in the community,
activities regarding the advertisement, information
and public relations have been implemented with
the slogan of “Small Excuses do not prevent the big
benefits,” followed by the slogan of “Blood brotherhood
is the opportunity for life” used in the campaigns with
Beşir Society as the organizational blood donor.

WORLD VOLUNTEER BLOOD
DONORS DAY (14TH JUNE)/MEDALS
“World Volunteer Blood Donors Day” on the birth date
of Karl Landsteiner on 14 June, who was awarded by
Nobel Prize and who discovered the ABO blood group
system, is celebrated annually in the world and by
the Turkish Red Crescent in our country by means of
various activities. Within the scope of 14 June activities,
blood donation centers organize ceremonies and
celebrate the World Volunteer Blood Donors Day.
In order to honor our donors on the occasion of
this celebration, under the direction of the Turkish
Red Crescent Medal Regulations; the bronze medal
is awarded to our donors if they donate blood ten
times, the silver medal is awarded to our donors if they
donate blood twenty five times, the golden medal is
awarded to our donors if they donate thirty five times
and the plaque is awarded to our donors if they donate
blood forty five times.

DÜNYA GÖNÜLLÜ KAN BAĞIŞÇILARI
GÜNÜ (14 HAZİRAN) / DÜZENLİ KAN
BAĞIŞÇILARI ÖDÜL TÖRENİ
Her yıl, ABO kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü
Karl Landsteiner’in doğum günü olan 14 Haziran’da-
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On 14 June World Volunteer Blood Donor Day in
2013, the bronze medal was awarded to 11.500 blood
donors, the silver medal was awarded to 1.026 blood
donors, the golden medal was awarded to 468 blood
donors and the plaque was awarded to 315 blood
donors.
On the other hand, a radio spot particularly organized
for 14 June World Volunteer Blood Donor Day was
disseminated.
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dünya genelinde kutlanan “Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü” etkinlikleri,ülkemizde ise Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilmektedir. 14 Haziran faaliyetleri
kapsamında kan bağışı merkezleri törenler düzenleyerek Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’nü kutlamaktadır. Bu kutlamalarda bağışçılarımızı onurlandırmak
amacıyla Türk Kızılayı Madalya Yönetmeliği doğrultusunda; 10 defa kan bağışında bulunan kan bağışçılarına Bronz, 25 defa kan bağışında bulunan kan bağışçılarına Gümüş, 35 defa kan bağışında bulunan kan
bağışçılarına Altın madalya ve 45 defa kan bağışında
bulunan bağışçılara ise plâket takdim etmektedir.
2013 yılı 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları
Günü’nde 11.500 kan bağışçısına Bronz, 1.026 kan bağışçısına Gümüş, 468 kan bağışçısına Altın madalya,
315 kan bağışçısına ise plâket takdim edilmiştir.
Ayrıca, 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü’ne özel olarak hazırlanan radyo spotunun yayınlanması sağlanmıştır.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
“Ulusal Güvenli Kan Temini Programı” kapsamında
Türk Kızılayı olarak, kan ve kan ürünlerinin gönüllü,
bilinçli ve düzenli kan bağışçılarından karşılanması
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, çalışanlarında kan bağışı bilincinin arttırılmasını sağlayacak eğitimler verilerek; gönüllü kan bağışına teşvik edilmeleri amacı ile
birçok kurum ve kuruluşla iş birliği protokolleri imzalanmıştır.
Üniversiteler;
Türk Kızılayı, “Hedef25” projesi kapsamında üniversiteler ile işbirliği protokolleri imzalamaya başlamıştır.
2013 yılı içerisinde protokol imzalananüniversite sayısı
ise 25’tir. Protokol imzalayan üniversitelerde düzenli
kan bağışı organizasyonlarının yanında her yıl, eğitime
yeni başlayan öğrencilerde dâhil olmak üzere 40 dakika süren eğitimler verilmektedir.

BAĞIŞÇI MEMNUNİYET YÖNETİMİ
Kan bağışçılarımızdan gelen bildirim/eleştiri/öneri ve
teşekkürler bilgi@kanver.org 168 Çağrı Merkezi, BİMER, Facebook, Twitter vb. sosyal medya araçlarıyla
Kan Bağışçısı Kazanımı Birimi’ne iletilmekte ve bağışçılarımıza başvurdukları kanal aracılığıyla geri dönüş
yapılmaktadır.
Kuruma ulaşan bildirim/eleştiri ve öneriler Kalite Yönetimi Sistemi tarafından belirlenen süreçlere uygun
olarak yanıtlanmakta ve düzeltici faaliyetler planlanmaktadır.

COOPERATION PROTOCOLS
Within the scope of “National Safe Blood Program”,
as the Turkish Red Crescent, it was aimed at covering
the needs of the blood and blood products from the
conscious and regular blood donors. In this direction,
by providing the trainings to raise the blood donation
awareness, ; cooperation protocols have been signed
by various organizations and foundations to direct
them to the voluntarily blood donation.
Universities;
Within the scope of the Turkish Red Crescent “Target
25” program, we started to sign to cooperation
protocols with universities. In 2013, the number of
the universities that signed the protocol was 25. Apart
from the regular blood donation organizations in
universities that signed the protocol, trainings of 40
minutes are provided for new students.

DONOR SATISFACTION MANAGEMENT
Notification/criticism/proposal and appraisals coming
from our blood donors are transmitted to the Blood
Donor Recruitment Unit by means of
bilgi@kanver.org, 168 call center, BİMER, Facebook,
Twitter etc. and other social media tools and our
donors are responded by the relevant channels.
Notification/criticism/proposal transmitted to the
society is responded in accordance with the processes
defined by the Quality Management System and the
correction activities are planned accordingly.
In 2013, from the address of bilgi@kanver.org,
1883 electronic e-mails in total were received and
responded in this respect
In 2013, 702 calls in total were received from 168 call
center and responded to blood donors.

2013 yılında bilgi@kanver.org adresinden, toplam
1883 adet elektronik posta ulaşmış ve bu postalara
yanıt verilmiştir.
2013 yılında yine 168 Çağrı Merkezi’nden toplam 702
adet çağrı ulaşmış vekan bağışçılarına dönüş yapılmıştır.
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2013 YILINDA GELEN EL T R /SORU/ÖNER LER N AYLARA GÖRE KAR ILA TIRMASI
COMPARISON OF CRITICISMS/QUESTIONS/SUGGESTIONS IN 2013 ACCORDING TO MONTHS
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2013 yılında toplam 1.883 eleştri/soru/öneri elektronik postası gelmiştir. En fazla elektronik posta ise Eylül
ayında (257) gelmiştir.
In 2013,1.883 criticism/question/proposal electronic e mails in total have been received. The most electronic
mail was received in September (257).
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2013 YILINDA GELEN

AYET KATEGOR VE SAYILARI

CATEGORIES AND NUMBERS OF COMPLAINTS IN 2013
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2013 yılında toplam 456 adet şikâyet gelmiştir. Gelen şikâyetlerin %19’u personel kaynaklı, %18’i çalışma gün
ve saatleri hakkında %13’ü ise kan merkezleri-kab şikâyetleri hakkındadır.
Total 456 complaints have received in 2013 . 19% of the complaints are based on the staff, 18% is based on
the working days and hours and 13% is based on the blood centers.

2013 YILINDA GELEN SORU KATEGOR VE SAYILARI
CATEGORIES AND NUMBERS OF QUESTIONS IN 2013
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2013 yılında toplam 1.041 adet soru gelmiştir. Gelen soruların %27’si kan bağışı kayıtları hakkındadır.
In 2013, total 1.041 questions were received. 27 % of the questions are based on teh blood donation
records.
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Disturbution of Call Received and Responded by 168 Call Center According to RCBs
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The total number of calls received and responded by 168 Call Centre
between 1 January 2013-31 December 2013 is 702.

2013 YILINDA ELEKTRON K POSTA LE GELEN B LD R M KATEGOR LER
NOTIFICATION CATEGORIES RECEIVED VIA ELECTRONIC MAIL IN 2013
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RAMAZAN FAALİYETLERİ

RAMADAN ACTIVITIES

Her yıl olduğu gibi, 2013 yılında da Ramazan Ayı dolayısıyla düşen kan bağışı sayısının arttırılmasına yönelik
çalışmalar yapılmış; radyo ve TV spotları hazırlanmıştır. Ülke genelinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyaları kişilerin kan verebileceği iftar saatlerine göre
düzenlenmiştir. Bu süre boyunca teravih ve cuma
namazlarında vatandaşların bilgilendirilip; bu hususta
kan bağışı kampanyalarına destek olmaları için Diyanet İşleri Başkanlığı’na ayrıntılı bilgi içeren bir resmi
yazı gönderilmiştir.

In 2013 as is in each year, on the occasion of the
Ramadan, the activities were performed to increase
the blood donation number that was decreased, and
radio and TV spots were organized accordingly. Blood
donation campaigns carried out around the country
were organized in the fast breaking time when the
people could donate blood. During this time, the
people were informed in tarawih prayer and the Friday
prayers and to support the blood donation campaigns,
an official letter was sent to the Directorate of Religious
Affairs.

Kampanyaların duyurusunda kullanılmak üzere 8.500
afiş bastırılarak bölge kan merkezlerine dağıtımı sağlanmıştır. Ayrıca 2013 yılında Ramazan etkinliklerinde
88.161 ünite kan bağışı kabul edilmiştir.

8.500 posters were published to be used in the
announcement of the campaigns and distributed
to the regional blood centers. On the other hand, in
2013 Ramadan activities, 88.161 blood donations were
received.

Number of Blood Donations in Ramadan
77.289
61.271

58.889

2009

2010

81.429

88.161

47.706
38.560

2007

2008

2011

2012

2013

İLETİŞİM FAALİYETLERİ

COMMUNICATION ACTIVITIES

a. Medya Çalışmaları

a. Media Activities

• Gönüllü kan bağışı konusunda farkındalığın arttırılması için, 2008 yılında davranış değişikliğine yönelik bir program başlatılmıştır. 2013 yılında da “Küçük
Bahaneler Büyük İyiliklere Engel Olmasın” sloganı ile
yola devam edilmiştir. Kampanya kapsamında gazete
ilanları, açık hava reklamları, TV spotu, radyo spotu, el
ilanı (föy), afiş ve banner’ler hazırlanmıştır. Hazırlanan
bu tanıtım materyallerinin Türkiye genelinde ücretsiz
olarak yayınlatılması sağlanmıştır.

• In order to raise awareness in the voluntarily
blood donation, a behavior change program was
initiated in 2008. In 2013, the activities continued with
the slogan “Small Excuses do not prevent the biggest
benefits”. Newspaper announcements, open air
advertisements, TV spots, radio spots, hand brochures,
posters and banners were prepared within the scope
of the campaign. Promotional materials were issued
around the county free of charge.

• Güveli kan temini projesi kapsamında toplumda
bilinç oluşturulabilmesi için reklam, tanıtım ve halkla
ilişkiler faaliyetleri kapsamında AIDS, Sifilis, Hepatit B,
Hepatit C gibi kan ve kan ürünleri ile bulaşan hastalık-

• In order to raise social awareness within the
scope of the safe blood recruitment, in accordance
with the advertisement, information and public
relations activities, the brochures were designed
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larla ilgili broşürler tasarlanmış ve ülke genelinde dağıtımı yapılmıştır.
• Bilinç oluşturma çalışmaları kapsamında, kişilerin
kan vermesine büyük oranda engel teşkil eden Anemi ile ilgili bilgilendirme broşürleri tasarlanmış ve ülke
genelinde dağıtımı yapılmıştır.

b) İnternet Çalışmaları
Sosyal medyada da Türk Kızılayı’nın tanıtım faaliyetlerine devam edilmiştir. Hedef 25 programı kapsamında, Facebook hesabında grup oluşturularak daha
fazla genç insana ulaşılması hedeflenmiştir. Bu projeye bağlı olarak yapılan çalışmalar topluluk sayfasında yayınlanmaktadır. Bunun yanında, Kan Hizmetleri
Facebook sayfası aktif olarak devam etmektedir. Türk
Kızılayı’na ait Twitter hesabında gönüllü kan bağışına
ve “Hedef 25” çalışmalarına dair hashtaglar oluşturularak, takipçiler tarafından gündemin sıcak tutulması
sağlanmaktadır.

• Within the scope of raising awareness activities,
information brochures about anemia that prevents
blood donation were designed and distributed
throughout the country.

b) Internet Activities
Promotional activities of the Turkish Red Crescent
continued in the social media. Within the scope of
Target 25, a group was established on Facebook,
targeting to reach a larger number of young people.
Activities performed within the scope of this project
were published on the group page. Additionally, Blood
Services Facebook page is also active. Hashtags about
the voluntarily blood donation and Target 25 are
organized on the Twitter account of the Turkish Red
Crescent and the agenda is kept lively between the
followers.

Türk Kızılayı İle Aile Sağlığı Merkezleri ve Devlet
Hastaneleri İşbirliği

Cooperation between the Turkish Red Crescent,
Family Health Centers and State Hospitals

“Güvenli Kan Temini Programı”na yönelik çalışmalar,
Sağlık Bakanlığı’nın öncülüğü ve destekleriyle 2005
yılından bugüne kadar Türk Kızılayı tarafından sürdürülmektedir. Proje,ülke genelinde planlanan hedefler
doğrultusunda hız kesmeden 2013 yılında da başarıyla
devam etmiştir.

Project activities of “Safe Blood Recruitment Program”
have been carried out by the Turkish Red Crescent
under the cooperation and support of the Ministry of
Health since 2005. The project performed throughout
the country continued in 2013 as well, under the
direction of the defined targets.

Türk Kızılayı, yürüttüğü bu proje ile toplumda ki kan
bağışı bilincini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmalar sonucunda bilgi düzeyi her geçen gün artmakta; gönüllü ve düzenli kan bağışçılarımız tarafından
bağışlanan güvenli kan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

The Turkish Red Crescent aims to raise blood donation
awareness in society by means of this project. Thanks
to this project, the information level of the society has
been developing day by day, and people in need have
been reaching the safe blood donated by volunteer
and regular blood donors.

2013 yılında ayrıca yeni bir uygulama daha yapılmıştır;
Aile Sağlığı Merkezleri ve Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden kan tedarik eden hastanelere asılması
için Türk Kızılayı tarafından hazırlanan bilgilendirme
afişleri dağıtılmıştır.

In the activities toward raising the awareness of the
blood donation implemented by the Ministry of Health
and the Turkish Red Crescent, a new step has taken
in 2013. In this purpose, two respective information
posters were prepared and distributed by the Turkish
Red Crescent to be used in the appropriate fields in
the state hospitals and Family Health Centers that the
Turkish Red Crescent supplies blood to.

Proje için tasarlanan afişler de; Türk Kızılayı’nın 15 Böl-
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and distributed around the country about the blood
communicable diseases such as AIDS, syphilis, hepatitis B
and Hepatitis C.
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ge Kan Merkezi, 62 Kan Bağışı Merkezi ile ülke kan ihtiyacını karşılama yönünde hizmet verdiği ve afişlerin
sergilendiği hastanelerde kullanılan kanın Türk Kızılayı
tarafından karşılandığı mesajı yer almaktadır. Bu mesaj, ülke genelinde kan ihtiyacının karşılanma şekli ve
yaygın dağıtım ağının toplumun her kesimine anlatılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

On the other hand, posters designed for the project
include the message that the blood is supplied by the
Turkish Red Crescent through its 15 regional blood
centers and 62 blood donation centers around the
country. This message is more than important to
express the coverage type of the blood needs and
common distribution network in the society.

BEŞİR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

BEŞİR SOCIAL COOPERATION AND
SOLIDARITY ASSOCIATION
Beşir Association was established in 2004 for the
purpose of developing social solidarity as well as
reaching people in need and providing relevant
assistance. Since its establishment, it has developed
its field of activity, and apart from its charity activities
around the country, it has carried out international
relief activities in case of war, earthquake and other
extraordinary circumstances.

Beşir Derneği, toplumsal dayanışma ile ihtiyaç sahibi
bireylere ulaşarak, gerekli yardımları sağlamak amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden
bugüne faaliyet alanlarını genişleterek; ulusal çapta
yürütülen yardım çalışmalarının yanı sıra savaş, deprem vb. olağanüstü hallerde uluslararası yardım çalışmalarını da yürütmektedir.
Dernek, Van depremi sonrası bu bölgede yürüttüğü
yardım çalışmaları kapsamında Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile temasa geçmiş ve kan
bağışı ile ilgili çalışmalara destek vermeye başlamıştır. Bu kapsamda ilk kampanya 2011 yılında gerçekleştirilmiş ve 13 ilde yapılan ekiplerde 1.846 ünite kan
bağışı alınmıştır. Ayrıca, iki kurum arasında yürütülen
faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması için 15 Mart 2012
tarihinde, Beşir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Cevdet ŞANLI ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi AKAR tarafından bir işbirliği protokolü
imzalanmıştır.
Protokol kapsamında ilk çalışmalar İstanbul için planlanmıştır. 17.03.2012 tarihinde başlayan kampanya 13
hafta sürmüş ve toplam 7.123 ünite kanbağışı alınmıştır.

The association started to support relevant activities
of the Turkish Red Crescent by contacting Directorate
General of the Turkish Red Crescent Blood Services
within the scope of the relief activities performed after
the Van Earthquake. In this scope, the first campaign
was carried out in 2011 and 1.846 units of blood was
collected by the teams in 13 cities. In order to provide
sustainability of the activities between both societies,
a cooperation protocol was signed between Ass.
Prof. Dr. Cevdet ŞANLI, President of Beşir Association,
and Ahmet Lütfi AKAR, President of the Turkish Red
Crescent on 15 March 2012.
First activities within this scope were planned for
Istanbul, the campaign process initiated in 17.03.2012
continued for 13 weeks and a total of 7.123 units of
blood were collected.
By the support of the regional and provincial
representatives of the association around the country,
the scope of the blood donation campaigns was
expanded in 2013 as well as 500 blood donation
campaigns were performed in 259 points and 34.363
units of blood were donated.
The blood donation campaigns implemented together
with the Beşir Association completed their third year;
and during these three years, a total of 43.332 units of
blood donations were collected.
Beşir Association has defined its 2014 year blood
donation target as 100.000 units under its great
sensitivity towards blood donation.

Derneğin ülke genelindeki bölge ve il temsilciliklerinden oluşan yapılanması ile 2013 yılında kan bağışı
kampanyalarının kapsamı genişletilmiş, ülke genelinde
259 noktada 500 kan bağışı etkinliği yapılmış ve toplam 34.363 ünitekanbağışı alınmıştır.
Beşir Derneği ile yürütülen kan bağışı kampanyaları 3.
yılını tamamlamış olup; 3 yıl boyunca toplam 43.332
ünite kan bağışına ulaşılmıştır.
Beşir Derneği ayrıca kan bağışı konusunda gösterdiği büyük hassasiyet çerçevesinde, 2014 yılı kan bağışı
hedefini 100.000 ünite olarak belirlenmiştir.
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TÜRKİYE CAFERİLERİ DERNEĞİ

TURKISH CHAFFERI ASSOCIATION

10 Ekim 680 (10 Muharrem 61-Hicri) tarihinde; Hz.
Muhammed’in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin ve 71 kişinin şehit edildiği yaslı Kerbela olaylarının
yıldönümünde, özellikle Şiiler tarafından tüm dünyada
“Evrensel Aşura Matem Merasimi” düzenlenmektedir.

Global Asura Mourning Ceremony is organized
particularly by the Shiites around the world on 10
October 680 (10 Muharrem 61-Hijri), in the anniversary
of the mournful Karbala incidents when his holiness
Husain, grandson of Prophet Muhammad and son of
his holiness Ali and 71 people were martyrized in the
city of Karbala.

Söz konusu matem törenleri sırasında,geçmiş yıllarda
Hz.Hüseyin’in Kerbela’da katledilişini anmak ve bu acıyı hissetmek için sırtlarına zincirlerle vuranCaferiler,ilk
kez 2005 yılında Türkiye Caferileri Lideri Selahattin
Özgündüz’ün çağrısı ilebu ritüeli uygulamak yerine;İmam Hüseyin aşkına Türk Kızılayı’na kan bağışında
bulunmaya başlamışlardır.
Her yıl ülke içinden ve yurtdışından yoğun katılımın olduğu matem merasimleri ile kan bağışı organizasyonları birleştirilmiştir. Özellikle Caferilerin yoğun olarak
bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Kars, Ardahan ve Iğdır’da
ulaşılan kan bağışı rakamları oldukça yüksektir. 2005
yılından bu yana yılda sadece bir gün gerçekleştirilen
kampanyalarda toplam 13.969 ünite kan bağışı alınmıştır.

The Chafferies used to hit their backs by chains to
commemorate the slaughter of the H.E. Hussein and
to feel the pain in the recent years..
During these mourning commemorations, the
Chafferies have started to blood donations to the
Turkish Red Crescent instead of their old habits for
the sake of the Imam Hussein with the invitation
of Selahattin Özgündüz, the leader of the Turkish
Chafferies, in 2005 for the first time.
Mourning ceremonies, which were performed with
the great participation of the people from the country
and abroad, were combined with blood donation
campaigns. The most important blood donation
numbers have been achieved
in the regions of Istanbul,
Kocaeli, Kars, Ardahan and Iğdır
where the most Chafferies live.
In the campaigns performed
only one day in a year, a total
of 13.969 unit blood donations
have been collected since
2005.

2005 yılından bu yana yapılan kampanyalarda alınan kan bağışı sayıları yukarıda belirtilmiştir.
The number of blood donations collected since 2005 is shown above.
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ULUSAL KAN DAĞITIMI VE NATIONAL BLOOD
DISTRIBUTION AND STOCK
STOK YÖNETİMİ
MANAGEMENT
Stok Yönetimi Sistemi’nin amacı; “sınırlı kaynak”
olan “kan”ın en etkin şekilde kullanımını sağlamaktır.
Bu sistem sayesinde, Bölge Kan Merkezlerinde ve
Transfüzyon Merkezlerinde düzenli olarak kullanıma
hazır kan stoğunun bulunması ve kan imhalarının en
aza indirilmesi sağlanacaktır.
Türk Kızılayı, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından kan bankacılığında sorumlu tek kuruluş olarak kabul görülmesine karşın, tüm ülkenin kan bağışıihtiyacını, yapılan
bir plan çerçevesinde 2015 yılı sonunda karşılayabilecektir. Ülke kan bileşeni ihtiyacının,2.350.000 ünite
kan bağışı ile karşılanabileceği öngörülmektedir. Türk
Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, yıllara
göre gerçekleşen kan bağışı sayıları ve hedefleri aşağıda belirtilmiştir.

The purpose of the stock management system is to use
“blood,” which is a “limited resource,” effectively.
Thanks to this system, it will be ensured to have ready blood
stock regularly used in the Regional Blood Centers and
Transfusion Centers, and blood disposal will be minimized.
Although the Turkish Red Crescent has been accepted
as a unique society in the blood banking by the Turkish
Republic Ministry of Health, it will cover blood donations
to meet the needs of the entire country until the end of
2015 within a plan. It is anticipated that the country blood
component needs could be covered with 2.350.000 units
of blood donation. Numbers and targets of blood donation
performed annually by Turkish Red Crescent Directorate
General of Blood Services are as follows:

NUMBER OF BLOOD DONATIONS FOR YEARS

YILLAR
YEARS

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 1

NUMBER OF BLOOD DONATION

305.324
342.146
502.102
592.695
654.081
848.586
1.014.586
1.276.212
1.469.807
1.640.878
.868.000

2010 yılında, T.C. Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılar
neticesinde Türk Kızılayı, ülke kan bileşeni ihtiyacının
tümünü karşılar kapasiteye gelinceye kadarTransfüzyon Merkezlerinin tüm ihtiyaçlarının, Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezleri tarafından karşılanmasına yönelik
bir geçiş planı hazırlanmıştır.

In 2010, as a result of meetings organized with the TR
Ministry of Health, until the time when the Turkish Red
Crescent could have the capacity to cover all blood
component needs, a transmission plan WAS prepared
towards meeting the entire needs of Transfusion Centers
by the Turkish Red Crescent Blood Centers.

2010 yılında, toplam 84 üniversite ve devlet hastanesine “Geçici Süreli Bölge Kan Merkezi Ruhsatı” verilerek, kan bağışı almalarına izin verilmiştir. Bütün özel
hastaneler Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi sistemi içine dâhil edilmiştir.

In 2010, by providing “Temporarily Regional Blood Center
License” to 84 universities and state hospitals in total, they
were allowed to get blood donations. All private hospitals
were included in the Turkish Red Crescent Regional Blood
Center system.

Buradaki amaç; sisteme dâhil edilen hastanelerin tüm
ihtiyaçlarının Türk Kızılayı tarafından karşılanmasını
sağlamaktır. Geçici Süreli Bölge Kan Merkezleri; Türk
Kızılayı’nın gönüllü kan bağışlarını artırmasına paralel
olarak belli bir plan çerçevesinde Transfüzyon Merke-

The purpose here is to cover all needs of the hospitals
included in the system through the Turkish Red Crescent.
Temporarily Regional Blood Centers will be included in the
system by transforming to the Transfusion Center within
a certain plan in parallel to increasing volunteer blood
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zine dönüştürülerek sisteme dâhil edilecektir. 2011 yılında 22 hastanenin, 2012 yılında 5 hastanenin ve 2013
yılında 15 hastanenin daha sisteme dâhil edilmesiyle,
Geçici Süreli Bölge Kan Merkezi sayısı 42’ye düşmüştür.
Hedef; 2015 yılı sonu itibari ile yurt genelinde tüm
hastanelerin ihtiyaçlarının Türk Kızılayı Bölge Kan
Merkezleri tarafından karşılanmasıdır.
Aşağıdaki tabloda, kan ve kan bileşeni kullanan hastanelerin Bölge Kan Merkezlerine göre dağılımı yer
almaktadır
BÖLGELER/REGIONS
ADANA BKM
ANKARA BKM
ANTAL A BKM
BURSA BKM
D CE BKM
ER URUM BKM

KARTAL BKM

SAMSUN BKM
TRAB ON BKM
AN BKM

TOPLAM/TOTAL

CENTRAL AREA
30
71
37
7
6
5
7
18
5
97
58
30
9
0
18

738

Yapılanma ve Mevcut Durum
Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini 15 Bölge Kan Merkezi bünyesinde sürdürmektedir. Ulusal Kan Dağıtımı ve Stok Yönetimi Faaliyetleri
ise Genel Müdürlük Operasyon Müdürlüğü tarafından
koordine edilmektedir. Bölgelerde ise faaliyetler, Ürün
Dağıtım Birimleri tarafından yürütülmektedir.
Bölge Kan Merkezleri kan bileşenlerini, bulundukları
bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan standart depolama birimlerinde stoklamaktadır. Bölge ihtiyacının üzerindeki kan bileşenleri; ihtiyacın yüksek
olduğu (İstanbul, Ankara vb.) illere Genel Merkez Operasyon Müdürlüğü koordinasyonuyla nakil edilmektedir. Dört merkezi laboratuvarda yapılan test tüpü lojistiği de bağlı müdürlük tarafından yürütülmektedir.
Ürün Dağıtım Birimleri;öncelikle bölgelerindeki yüksek miktarda kan ve kan bileşeni kullanan hastanelerin
“Kritik Stok Seviyesi”ni ve “Günlük Stok Seviye”ni oluşturmalarını sağlamaktadır. Kritik Stok Seviyeleri, sürekli
olarak kontrol edilmekte ve belirlenen değerlerin altına düşüldüğü durumlarda hemen müdahale edilerek,
stoklar tamamlanmaktadır. Bunun yanında,Günlük
Stok Seviyeleri, hastanenin kan tüketimine ve Bölge
Kan Merkezine uzaklığına göre günlük veya üçer günlük aralıklarla yapılan gönderimlerle idame ettirilmek-
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donations of the Turkish Red Crescent. By including 22
hospitals in 2011, 5 hospitals in 2012 and 15 hospitals in
2013 in the system, the number of temporarily regional
blood center decreased to 42.
The target is to cover the needs of all hospitals around
the country through the Turkish Red Crescent Regional
Blood Centers at the end of 2015.
Distribution of the hospitals that use blood and blood
components in accordance with the Regional Blood
Centers are listed in the table below.

SURROUNDING AREAS
59
96
8
5
55
55
31
66
61
107
81
5
3
33

85

TOPLAM/TOTAL
89
167
65
99
81
60
58
60
91
358
165
111
7
63
51

1 59

Structuring and Current Position
The Turkish Red Crescent Directorate General of
Blood Services has been carrying out its services in 15
Regional Blood Centers. National Blood Distribution
and Stock Management Activities are coordinated
by the Directorate General, Head of Operation. In
regions, the activities have been performed by the
Product Distribution Units.
Regional Blood Centers store blood components in the
standard storing units established under the direction
of the needs on place. Blood components over the
regional needs have been transported to highly
populated cities (Istanbul, Ankara etc.) in coordination
with Headquarters Head of Operation. Test tube
logistics performed in four central laboratories are
carried out by the affiliated management.
Product distribution units enable hospitals that use
high number of blood and blood component in their
regions to establish Critical Stock Level and Daily
Stock Level. Critical Stock Levels are continuously
checked, and if they decrease below the defined limit,
the stocks are completed in due time. Additionally,
daily stock levels are sustained in accordance with the
blood consumption of the hospital and distance to
the regional blood center daily or three days intervals.
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tedir. Bu amaçla, bileşen dağıtımına yönelik bir araç
filosu kurulmuş ve her Bölge Kan Merkezi, bölgesindeki tüm Transfüzyon Merkezlerini içeren bir dağıtım
planı oluşturmuştur. Acil durumlarda, kan transferini
gerçekleştirecek ayrı bir araç tahsisi yapılmıştır.

For this purpose, a vehicle fleet was organized towards
distributing the component, while each Regional Blood
Center has established a distribution plan including the
Transfusion Centers. In case of emergency, a respective
vehicle is assigned to perform the blood transfer.

Hastane Dağıtım Planı Örneği

Hospital Distribution Plan Sample

Şehir içindeki ve yakın şehirlerarasındaki ürün dağıtımlarında, Türk Kızılayı’na ait araçlar kullanılmaktadır. Araçların yetersiz kaldığı durumlarda araç kiralama hizmeti satın alınmaktadır. Kan ve kan ürünleri
naklinde araç sürücüleri ve nakilde görevli personel
konunun önemini içeren eğitimden geçirilmiştir. Bunun yanında, kan dağıtımında kullanılan tüm araçlarda kan ve kan bileşenlerinin, standart koşullarda nakli
için gerekli ısı koşullarını sağlamaya yönelik önlemler
alınmıştır. Bu çerçevede, 2013 yılında 142 araç ve 210
şoför ile kan dağıtımı gerçekleşmiştir. Şehirlerarası
stok paylaşımında mesafeye ve şartların uygunluğuna
göre THY’den de yararlanılmaktadır.

For product distribution between a city and neighboring
cities, vehicles of the Turkish Red Crescent are used. In
case of lack of vehicles, rent-a-car service is used. For the
transportation of blood and blood products, driver and staff
for related transportation are trained about the importance
of the subject. In addition to this, in each vehicle used for
the blood distribution, precautions are taken to provide
required temperature for the transportation of the blood
and blood products in the standard conditions. In this
respect, blood distribution was performed by 142 vehicles
and 210 drivers in 2013. In the stock distribution among
the cities, in accordance with the distance and conditions,
the service is provided by THY.

Hasta ve hasta yakınlarına, elden kan ve kan bileşeni
teslimi tamamen sonlandırılmıştır. Kan ve kan bileşeni dağıtımı sadece hastane Transfüzyon Merkezinden
gelen taleplere göre Türk Kızılayı araçları ve şoförleri
ile yapılmaktadır.

The practice of delivering blood and blood components
by hand to the patient and family of the patient has
completely abandoned. Blood and blood component
distribution is performed by the Turkish Red Crescent
vehicles and drivers upon the request of the hospital
transfusion centers.

Türk Kızılayı tarafından 2013 yılında alınan 1.640.878
ünite kan, 1.592 hastaneden Transfüzyon Merkezi ruhsatı verilen 1.550 hastaneye dağıtılmıştır. Aynı zamandadağıtımlar; Süreli Bölge Kan Merkezi ruhsatı verilen
hastanelerin de ihtiyacı gözetilerek gerçekleştirilmiş,
stoklar doğrultusunda Süreli Bölge Kan Merkezi hastanelerine de kan ve kan bileşeni gönderilmiştir.

1.640.878 units of blood collected by the Turkish Red
Crescent in 2013 was distributed to 1.550 hospitals awarded
with the Transfusion Center License. At the same time, this
distribution was realized by considering the needs of the
hospitals awarded with the limited time regional blood
center, and blood and blood components were sent to
the Limited Time Regional Blood Center hospitals under
the direction of the stocks.

Stok Yönetiminde Kullanılan Programlar
Ulusal Kan Dağıtımı ve Stok Yönetimi Birimi tarafından, kan bileşenlerinin ulusal düzeydeki arz ve talep
dengesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Günlük alınan kan
bağışı sayıları, elde edilen bileşen sayıları ile hastanelere dağıtımı yapılan kan ve kan bileşeni sayıları kontrol edilmektedir. Gerekli görülen durumlarda bölgeler
arası transferlerle ülke genelinde sisteme dâhil olan

Programs Used in the Management of the Stock
It is attempted to provide supply-demand balance of blood
components by the National Blood Distribution and Stock
Management Unit in national level. The number of blood
donations collected daily, number of components and
number of blood and blood components to be distributed
to the hospitals are checked. In case of requirement,
interregional transfers are implemented and activities are
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tüm hastanelerin, ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik
çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra stok transferleri yoluylakan ve kan bileşenlerinin miat dolumu
nedeniyle imha olmasını engellemeye yönelik önlemler alınmaktadır.
Stok yönetiminde; Hemonline Stok Yönetimi Modülü,
Web Tabanlı İstatistik Sistemi, Hastane İstem Sistemi
ve Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi yazılımları kullanılmaktadır.
Kan bileşenlerinin miatlı ürünler olması dolayısıyla
ürünlerin, son kullanma tarihine göre yönlendirilmesi
gerekmektedir. 2013 yılında başarılı bir stok takibi ve
yönetimiyle miat dolumu nedeniyle 35 ünitekan (Eritrosit Süspansiyonu) imha edilmiştir. Nadir bulunan kan
ürünleri, stoklarda kolaylıkla sorgulanarak talebe göre
ihtiyacı olan hastanelere yönlendirilmektedir. Söz konusu planlamalar, Hemonline programındaki Stok Yönetim Modülü ile gerçekleşmektedir.
Türk Kızılayı ve T.C. Sağlık Bakanlığı yöneticileri ve yetkilileri, bölgelerdeki stok sayılarını, kan bağışı sayılarını
ve hizmete sunum rakamlarını, Web Tabanlı İstatistik
Sistemi yazılımı üzerinden günlük, aylık ve yıllık raporlamalarla görebilmektedir.
2008-

carried out to cover the needs of all hospitals included
in the system. Additionally, by means of stock transfer,
precautions are taken to prevent disposal of blood and
blood components because of expiry date.
In the stock management, Hemonline Stock Management
Module, Web based Statistic System, Hospital Request
System and Blood Component Definition and Monitoring
System software are used.
Due to the fact that blood products have limited time,
products should be directed according to their expiry date.
Because of their expiration date, 35 units of blood were
disposed of in 2013 by successful stock monitoring and
management (blood cell suspension). Rarely-found blood
products could be easily investigated in the stocks and
the products are directed to hospitals in case of demand.
The entire plan is performed by the Stock Management
Module in the Hemonline program.
Managers and authorized staff of the Turkish Red Crescent
and T.R. Ministry of Health can see the stock numbers
in the regions, number of blood donations and service
numbers daily, monthly and annually on the web based
statistical system software in the regions.
Through the Hospital Information System on Web based
Statistic System Program, the statistical data can be

T

NUMBER OF RED BLOOD CELL SUSPENSIONS DISPOSED BECAUSE OF THEIR EXPIRATION TIME
BETWEEN 2008-2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9

-

-

8

-

-

-

-

-

102

-

12

-

-

381

-

8 1

2

1

ORTA ANADOLU B M

NUMBER OF BLOOD DONATION

AN ARA
BATI ANADOLU B M

-

WESTERN ANATOLIA RBC
CENTRAL ANATOLIA RBC
EASTERN MEDITERRANEAN RBC

CENTRAL MEDITERRANEAN RBC ADANA

1

8

3

92

1

-

EASTERN ANATOLIA RBC

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1 8

-

-

-

-

-

NE ANADOLU B M

U E MARMARA B M

118

NORTHERN MARMARA RBC
WESTERN BLAC SEA RBC D

NE MARMARA B M

CE

SOUTHERN MARMARA RBC BURSA

E EB M

AE EAN RBC
WESTERN MEDITERRANEAN RBC

ANTAL A

EASTERN ANATOLIA RBC ER URUM
SOUTHERN EAST RBC

AN

2

3

33
-

-

-

39

10

11

19

10

2

-

-

2

10

-

-

-

-

2

-

-

1 2 8

31

EASTERN BLAC SEA RBC TRAB ON
CENTRAL BLAC SEA RBC SAMSUN

TOPLAM TOTAL

23
23

IT IS READ TO USE AND SEROLO IC TESTS HA E BEEN FULFILLED
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2

128

22

3
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Web Tabanlı İstatistik Sistemi üzerindeki Hastane Bilgi Sistemi yazılımıyla, Süreli Bölge Kan Merkezi Hastanelerine
ve Transfüzyon Merkezi Hastanelerine yapılan kan gönderimleri ile ilgili istatistiki veriler izlenebilmektedir. Bu yazılım sayesinde, 1.550 Transfüzyon Merkezi Hastanesinin
ne kadar kan kullandığı yıllık olarak tespit edilebilmektedir.
Kan Bileşeni Tanımlama ve İzlenebilirlik Sistemi ile

observed and monitored about the blood transfer
performed. Thanks to this software, the number of
blood donations used annually can be determined for
1.550 transfusion center hospitals.

Türkiye genelinde kan bağışı kabul eden ya da kan/
kan bileşeni kullanan tüm hastaneler (Süreli Bölge Kan
Merkezleri ve Transfüzyon Merkezleri), Türk Kızılayı ve
Sosyal Güvenlik Kurumu (faturalama işlemi) kan bankacılığındaki tüm süreci(kan alımından hastaya kullanılmasına kadar) izlemekte ve raporlamaktadır.

donations or using blood/blood components around
Turkey (Limited Time Regional Blood Centers and
Transfusion Centers) monitors and reports the
entire process in the blood banking (from the blood
collecting to the transfer for the patient) in the Turkish
Red Crescent and Social Security Organization
(invoicing process).

By means of Blood Component Definition and
Monitoring System, each hospital accepting blood
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Kan Toplama ve Stok Yönetimi Birimi faaliyetleri, Bölge Kan Merkezlerinde, Ürün Dağıtım Yönetimi Birimi
personeli ile koordineli olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, ilgili personel
ile doğrudan bilgi paylaşımını gerektirmektedir. Bu
nedenle, yılda bir kez, Bölge Kan Merkezlerinden
Ürün Dağıtım Yönetimi Birimi temsilcileri ve Kan
Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Toplama ve Stok
Yönetimi Birim Yöneticisinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirilmektedir. Toplantıda alınan kararlar
doğrultusunda ise hareket planı oluşturulmaktadır.
2013 yılı Şubat ayında yapılan toplantı sonucunda;
gündemin ana maddelerinden biri olan Trombosit Süspansiyonunun ve Taze Donmuş Plazmanın,
Genel Müdürlük ile koordineli üretimi ve Bölge Kan
Merkezleri arasında ki gönderim koşulları konularına
düzenleme getirilmiş ve böylelikle Trombosit Süspansiyonunda ve Taze Donmuş Plazmada 2013 yılı
ülke ihtiyacı %98 oranında karşılanmıştır.
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The activities of Blood Collection and Stock Management
Unit are carried out in Regional Blood Centers in
coordination with Product Distribution Management Unit
staff. In order to implement the activities effectively, it is
essential to share information directly with the relevant staff.
For this reason, a meeting is held once in a year with the
participation of Product Distribution Management Unit from
the Regional Blood Centers and Blood Collection and Stock
Management Unit Manager from the Directorate General of
Blood Services. Under the direction of the decision taken
in the meeting, a plan of action is created. As a result of
the meeting held in February 2013, the issue of producing
thrombocyte suspension and fresh frozen plasma, which
was one of the important topics of the meeting agenda,
was arranged in coordination with the Directorate General,
transfer conditions were discussed accordingly and thus,
98% of the country need in the thrombocyte suspension
and fresh frozen plasma in 2013 was met according to the
need of the country.
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KAN BAĞIŞI PLANLAMA
BİRİMİ

BLOOD DONATION
PLANNING UNIT

MERKEZİ ALIMLARIN PLANLANMASI
VE SATIN ALMA SÜRECİ

PLANNING OF THE CENTRAL
PROCUREMENT AND PURCHASING
PROCESS

Satın alımı merkezi olarak, kritik stok seviyesine gelen tıbbi sarf malzemeleri ile cihazlar, bölge kan merkezleri ve kan bağışı merkezlerinin ihtiyaçları doğrultusunda revize edilmiş; hedefleri doğrultusunda
planlanmış, planlar doğrultusunda teknik şartname ve
satın alma talepleri yapılmıştır. Ayrıca ilgili komisyonlarda yer alınmıştır.

DAĞITIMININ PLANLANMASI
Planlama Birimi’nin satın alma sürecini başlatması ile
merkezi alımı gerçekleştirilen malzemelerin, bölge
kan merkezlerimizin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda dağıtımları planlanmıştır.

TEST TÜPLERİNİN NAKLEDİLME
SÜRECİ VEYAŞANAN SORUNLAR
Testleri yapılmak üzere merkez laboratuvarlara gönderilmesi gereken test tüpleri naklinin nasıl olması gerektiği e-isoft yazılımında yer alan talimatlarla güvence
altına alınmıştır. Ancak test tüplerinin, testin yapılacağı
bölge kan merkezine nakli sürecinde istenmeyen durumlar ve sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Buna bağlı
olarak, test tüplerinin nakillerinin e-isoft yazılımında
yer alan talimatlar doğrultusunda yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA VE
İMMÜNOHEMATOLOJİK
TEST TÜPÜ TAKİBİ
Laboratuvarların merkezileştirilmesi dolasıyla kan bağışı merkezlerinin aldıkları numune tüpleri, tarama
testlerinin ve kan gruplamalarının yapılması amacıyla
merkez laboratuvarlarına gönderilmektedir. Söz konusu test tüpleri için Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, ulaşım koşulları ve coğrafi koşullar göz
önünde bulundurularak; bölge kan merkezlerinin test
tüplerini merkez laboratuvarı bulunan hangi bölge kan
merkezine gönderecekleri planlanmıştır. Test tüplerinin zamanında ve uygun koşullarda laboratuvarlara
gönderilmesiyle bu testlerin bitiş süresi, kan bileşenlerinin zamanında salıverilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hem merkezde hem de ekiplerde alınan kan bağışı testlerinin bitiş süresi Hemonline
sisteminden ayrı ayrı takibe alınmıştır. Testlerin çıkma
saatleri Hemonline üzerinden Test Bitiş Takip Sistemi
ile izlenerek; zamanında çıkmayan testler nedeniyle
bileşenlerin serbest bırakılamamasına ilişkin sorunlar
çözümlenmiştir.

Medical consumable materials at critical stock level,
which are procured centrally, were revised under the
direction of the blood donation center requirements.
Technical specification and procurement demands
were carried out in accordance with its targets. Related
commissions were attended.

PLANNING THE DISTRIBUTION
The materials, central purchasing process of which is
realized by the Planning Unit’s procurement process,
were planned under the direction of the requirements
and targets of regional blood centers.

TRANSPORTATION PROCESS
OF TEST TUBES AND PROBLEMS
ENCOUNTERED
The method of transporting test tubes to central
laboratories for testing are secured by the instructions
in e-isoft software, and undesirable problems and
circumstances occur during transportation process of
the test tubes to the regional blood center due to the
various reasons. Arrangements have been continuing
to perform the transportation of the test tubes in
e-isoft software under the directions.

MICROBIOLOGIC SCANNING AND
IMMUNEHEMATOLOGIC TEST TUBE
FOLLOW-UP
Due to centralization of the laboratories, sample tubes
belonging to the blood donations collected by blood
donation centers are sent to central laboratories for the
performance of scanning tests and blood grouping. For
the said test tubes, by taking transportation conditions
and geographical conditions into consideration,
General Directorate of the Blood Services planned
which blood centers will have the test tubes and
which test tubes will be sent to the blood centers. It is
essential to send the blood components to the relevant
laboratories on time under the appropriate conditions.
For this reason, the ending time of the blood donation
tests collected both in the center and by teams was
monitored respectively from the hemonline system.
The test time was monitored by the Test Ending
Monitoring System on Hemonline and problems
regarding the non-releasing the components because
of the test failure were solved accordingly.
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Merkezde Alınan İlk Kan Bağışının Test Bitiş Zamanı Hemonline Sayfası
Test ending time of the first blood donation collected in the center Hemonlinepage

Merkezde Alınan Son Kan Bağışının Test Bitiş Zamanı Hemonline Sayfası
Test ending time of the last blood donation collected in the center Hemonline page

TEKRAR EDİLEN TESTLERİN TAKİBİ
Günlük olarak, merkez laboratuvarlarda çalışılan serolojik testlerde kullanılan cihaz ve kitlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla yapılan test tekrarları
ve test tekrarı sırasında kullanılan kit sayıları elektronik
ortamda izlenerek kayıt altına alınmıştır.

HEMOVİJİLANS TAKİBİ
Bölgelerden alınan kan bağışı test tüpleri merkez laboratuvarlarda test edildikten sonra test sonuçları,Hemonline Sistemi üzerinden ilgili bölge kan merkezi
ve Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından izlenir.
Hemovijilans sürecinin işletilmesi gerektiği durumlarda, seropozitif sonuçlara ilişkin bilgi ve belgeler
Planlama Birimi’ne iletilir. Genel Müdürlük tarafından
Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi’nde yer alan Hemovijilans ile ilgili sorumluluklar çerçevesinde pozitif
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FOLLOW-UP OF REPEATED TESTS

Repeated tests performed to evaluate the device and
kit performances used in the serologic tests in the
central laboratory daily and the numbers of kits used
during repeated tests are followed and recorded in
electronic environment.

HEMOVIGILANCE MONITORING

After blood donation test tubes collected from the
regions are tested, scanning test results are monitored
by the General Directorate of Blood Services and
relevant regional blood centers on the Hemonline
System. When it is necessary to carry out the
hemoviligance process, information and documents
regarding the seropositive results are conveyed to the
Planning Unit. Within the framework of the relevant
responsibilities about the hemoviligance defined in
National Blood and Blood Products Guideline, the
relevant monitoring process was provided by the
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sonuçlarda gerekli takip sağlanmış, elde edilen verilerden hazırlanan raporlar ilgili makamlara ulaştırılmıştır.
Bir örneklemle, bağışçıdan hastaya doğru izlem olgu
süreci Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde
“Bağışçıdan-Hastaya İzlem”başlığı altında hazırlanan
posterle VI. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi’ne katılım sağlanmıştır.

Directorate General and reports prepared from obtained
data were submitted to relevant officials. By the example
of the monitoring process including the donor and
patient, the participation was provided to the VI National
Blood Centers and Transfusion Medical Congress by
posters prepared under the headline of “Observation
from the donor to the patient within the structure of the
General Directorate of the Blood Services”.

Hemovijilans Sürecinin Genel İşleyişi:

Functioning the hemoviligance process :

A. Kan Bileşeni Kullanan Hastadan > Kan Bağışçısına
İzlem

A. Monitoring from the patient who uses the blood
component > blood donor

1. Kan bileşeni kullanılan hastanın transfüzyon
sonrası serolojik test sonuçlarının biri ya da birden
fazlasının pozitif çıkması durumunda, ilgili hastane
kan bileşenini tedarik ettiği bölge kan merkezi müdürlüğüne bildirimde bulunur. Hastaya verilen tüm kan
bileşenlerinin ISBT numaraları, ilgili bölge kan merkezine bildirilir.

1. In the event that one or more than one serologic
test results of the patient who uses the blood component
after the transfusion are positive, the relevant hospital
notifies the regional blood center that supplied the blood
component. ISBT numbers of all blood components
provided to the patient are notified to the relevant blood
center.

2. Konunun, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
bildirilmesini takiben Kan Hizmetleri İnceleme Komisyonu oluşturulur. Bu komisyon hem vakayı takip
eder hem de bağışçılara ait bileşenlerin farklı şehirlere/bölge kan merkezlerine dağıtılmış olabileceği ihtimali dolayısıyla koordinasyonu sağlar. Bu inceleme ise
Operasyon Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
3. Kan bağışını alan müdürlüğün Kan Bağışçısı Sorgulama, Bilgilendirme ve Kayıt Formları ile Hemonline
yazılımında kan bağışçısına ait bağışları ve sonuçlarını
gösteren dokümanlar incelenir.

2. After informing the General Directorate of the
Blood Center, Blood Services Inspection Commission
is established. This commission follows the patient
and provides the coordination due to the fact that
the components belonging to the donors could be
distributed to different cities/regional blood centers. This
investigation is performed by the Head of Operation.
3. Documents that show donations and results
belonging to the blood donor are reviewed on the
hemonline software by means of Blood Donor
Investigation, Information and Registration Forms of the
Directorate of the Regional Blood Center.

4. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünde, Hemonline sistemi üzerinden bağışçılara ilişkin araştırma yapılır (daha önce kan bağışları olmuş mu, bağışçılardan
alınan diğer kan bileşenlerinin durumu vs.). İlgili bağışçılara ait diğer bileşenlerin (eritrosit, plazma, trombosit) hastanelere çıkışı sistem üzerinden durdurulur
(Plazmalar 6 aya kadar saklanmaktadır). Hastanelere
dağıtımı yapılmışsa ilgili bölge kan merkezi tarafından
hastaneler uyarılır, bileşenler kullanılmamışsa geri çekilir.

4. The investigation is carried out on the Hemonline
system in the Directorate General of Blood Centers (is
there any previous blood donations, situation of other
blood components collected from the donors etc.). The
further process of other components belonging to the
relevant donors (red blood cell, plasma, thrombocyte)
shall be prevented from distribution to hospitals (Plasmas
can be stored for up to 6 months). If these are already
distributed to hospitals, the relevant blood center notifies
hospitals; if the components are not used yet, it shall be
withdrawn. Note: the components could be distributed
to the different cities/ regional blood centers.

5. Bulaşan hastalığın, verilen kan bileşeninden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılır.

5. It is investigated whether the communicable
disease is related to the blood components given.

6. Hastalığın, Türk Kızılayı kan merkezlerinden
gönderilen kan bileşeni yoluyla bulaştığı tespit edilirse, sebebine yönelik araştırma yapılır (pencere dönemi, personel hatası, kayıt hatası, test hatası, etiketleme
hatası vs.).

6. If it is determined that the disease was transmitted
by the blood component sent from the Turkish Red
Crescent blood centers, the relevant investigation is
carried out (window period, personal fault, registration
fault, test failure, labeling fault etc.).

7. Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü İnceleme Komisyonu raporunu hazırlar.

7. Directorate General of the Blood Services prepares
the Investigation Commission report.

8. İlgili hukuki süreç başlatılır. Bu süreçte, hastane
ve ilgili sağlık müdürlükleri ile iletişim bölge kan merkezi üzerinden yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı ile direkt
iletişim kurmak gerektiğinde ise Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü harekete geçmektedir.

8. The relevant legal process is initiated (In this process,
communication between the hospital and related health
directorates is performed by the regional blood center).
If it is required to have direct communication with the
Ministry of Health, it is established by the Directorate
General of the Blood Services.
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B. Kan Bağışçısından > Kan Bileşeni Kullanan
Hastaya İzlem
1. Bir kan bağışçısının son bağışında hastalık tespit
edildiğinde, kan bağışçısı “Ulusal Kan Bağışçısı Ret Veritabanı’na” kaydedilir ve önceki kan bağışları kontrol
edilir.
2. Bölge kan merkezi tarafından, Kan Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne ve ilgili makamlara Türk Kızılayı
dışındaki kan bağışlarının araştırılması amacıyla bilgilendirme yapılır.
3. Kan bağışçısının son kan bağışının testinin/testlerinin sonucunun pozitif çıkmasını takiben Kan Bağışçısı Sorgulama, Bilgilendirme ve Kayıt Formları ile
Hemonline yazılımında kan bağışçısına ait bağışları ve
sonuçlarını gösteren dokümanlar incelenir.
4. Eğer önceden yaptığı bir kan bağışı yoksa ret
veritabanına alınır, kan bağışçısı bilgilendirmesi yapılır (Kan bağışçısı bilgilendirmeleri doktorlar tarafından
özel olarak yapılır). Bilgilendirme yapıldıktan sonra
hastaneye yönlendirilir. Eğer bildirimi zorunlu bir hastalıksa (HIV gibi) ilgili makamlara bildirim yapılır.
5. Eğer önceden yaptığı kan bağışı varsa, pencere
dönemi riskine karşılık bu kan bağışlarından elde edilen bileşenler inceleme altına alınır. Eğer kullanılmamış bileşenler varsa (plazma gibi) dağıtımı engellenir.
6. 12 ay öncesine kadar olan tüm kan bağışları incelenir. Bu bağışlara dair şahit numuneler tekrar test
edilir.
7. 12 ay öncesine kadarki bağışlarına ait bileşenlerin dağıtıldığı hastanelerle iletişime geçilerek, bileşenlerin kullanılıp kullanılmadığı araştırılır. Kullanılmışsa
hastaların çağrılarak tekrar test edilmeleri gerekmektedir. Bu sorumluluk hastanelerdedir.
8. Eğer pencere dönemi nedeni ile bir hastalık bulaşması söz konusu olmuşsa ilgili hukuksal süreç başlatılır. Bu süreçte, hastane ve ilgili sağlık müdürlükleri
ile iletişim bölge kan merkezi üzerinden yapılmaktadır.
Sağlık Bakanlığı ile direkt iletişim kurmak gerektiğinde
ise Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü harekete geçmektedir.
Örnek Olgu
12.11.2012 tarihinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
Enfeksiyon Hastalıkları bölümüne başvuran bir kişinin
Anti HIV testinin reaktif olduğu tespit edilmiştir. Anti
HIV testinin reaktif olduğu tespit edilen hastanın, daha
önce Türk Kızılayı’na bağış yaptığını ifade etmesi üzerine ilgililer konu hakkında Kuzey Marmara Bölge Kan
Merkezi Müdürlüğünü bilgilendirmiştir.
• Ulusal Kan Bağışçısı Veri Tabanı’ndan TC Kimlik
Numarasıyla bağışçının yaptığı bağışları sorgulamaya
başlayan Kuzey Marmara BKM Müdürlüğümüz tarafından konu, eş zamanlı olarak Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğümüze ve kan bağışını alan Güney Marmara
Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne (Bursa) intikal ettirilmiştir.
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B. Monitoring from the Blood Donor > Patient who
uses the blood component
1. When any disease is determined in the last
donation of a blood donor, the blood donor is
registered in “National Blood Donor Refusal Database”
and his/her previous blood donations are investigated
accordingly.
2. Regional blood center notifies the Directorate
General of the Blood Services and relevant officials to
examine the blood donations apart from the Turkish
Red Crescent.
3. Following positive test result(s) of the blood
donor, the documents that show donations and results
belonging to the blood donors on Hemonline software
are reviewed by means of Blood Donor Investigation,
Information and Registration Forms.
4. If the relevant donor has not previously donated
blood, the donor is registered in the refusal database
and blood donor information is provided (blood donor
information is particularly provided by the doctors).
After informing the donors, they are directed to the
hospital. If it is compulsory to inform the disease
(such as HIV), such information is provided to relevant
officials.
5. If the donor has previously donated blood,
against the risk of window period, the components
derived from this blood donation are investigated. If
there is any unused components (such as plasma), the
distribution is prevented.
6. Each blood donations is investigated for up to
the previous 12 months. The witness samples about
these donations are re-tested.
7. By communicating the hospitals where the
components of donations for up to previous 12
months are distributed, it is investigated whether the
components were used or not. If yes, it is essential
to call the patients to be re-tested. This is under the
responsibility of the hospitals.
8. If any disease is transmitted because of the window
period, the relevant legal process is initiated (In this
process, the communication between the hospital
and relevant health directorates is maintained over the
regional blood centers. If direct communication with
the Ministry of Health is required, the communication
is provided by the Directorate General of the Blood
Services).
Case Vignette
On 12.11.2012 it was determined that Anti HIV test
of a person who applied to the Infection Diseases of
the Training and Research Hospital is reactive. When
the person with positive anti-HIV test stated that he
donated blood to the Turkish Red Crescent, Northern
Marmara Regional Blood Center Directorate were
notified accordingly.
• Our Northern Marmara RBC Directorate that
initiated to investigate the donations of the relevant
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• Akabinde KHGM tarafından araştırma başlatılmış
ve İnceleme Komisyonu oluşturulmuştur.
• Veritabanından yapılan incelemede 09.08.2012
tarihinde yapılan bağışın ilk ve tek bağış olduğu ve bu
bağıştan üç bileşen üretildiği tespit edilmiş; 10.08.2012
tarihinde yapılan tarama testlerinin negatif olmasından dolayı, bağışın bütün testleri ve test cihazı tarafından Hemonline sistemine non-reaktif olarak otomatik
yansıtılmıştır.
• Güney Marmara Bölge Kan Merkezi’nde kan
bağışında bulunan bağışçımızın Kan Bağışçısı Sorgulama, Bilgilendirme ve Kayıt Formları ile yapılan testlerin cihaz çıktıları ilgili bölge müdürlüklerinden Genel
Müdürlüğümüze gönderilmiş, Hemonline yazılımında
kan bağışçısına ait bağışları ve sonuçlarını gösteren
dokümanlar incelenmiştir.
• 13.11.2012 tarihinde şahit numune, referans laboratuvarına gönderilmiş ve sonuç negatif çıkmıştır.

• 13.11.2012 tarihinde Kuzey Marmara Bölge
Kan Merkezi laboratuvarı tarafından şahit numuneye
Makro Elisa testi yapılmış ve sonuç non-reaktif olarak
çıkmıştır.
• 13.11.2012 tarihli yazısıyla Kuzey Marmara BKM
Müdürlüğü, laboratuvarlardan gelen test sonuçları
doğrultusunda Güney Marmara BKM Müdürlüğünden,
Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi G 4.7’ye göre XXX
barkod numaralı ES, PLT ve TDP’nin transferlerinin
yapıldığı ilgili hastanelerin ve İl Sağlık Müdürlüklerinin
bilgilendirilmesini istemiştir.
, • Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü
tarafından;
- 15.11.2012 tarih ve 1568 sayılı yazıyla Bursa İl
Sağlık Müdürlüğüne,
- 15.11.2012 tarih ve 1567 sayılı yazıyla Balıkesir İl
Sağlık Müdürlüğüne,
- 15.11.2012 tarih ve 1564 sayılı yazıyla TS
kullanan Bursa Devlet Hastanesi Başhekimliğine,
- 15.11.2012 tarih ve 1565 sayılı yazıyla ES kullanan
BursaDevletHastanesi Başhekimliğine,
- 15.11.2012 tarih ve 1566 sayılı yazıyla
TDP kullanan Balıkesir Devlet Hastanesi
Başhekimliğine bildirim yapılmıştır.
• 15.11.2012 tarihinde bağışçımız Kuzey Marmara
Bölge Kan Merkezi’ne davet edilerek yeni kan örneği
alınmış, yeni kan örneği ile Kuzey Marmara Bölge Kan
Merkezi Doğrulama Laboratuvarı’nda yapılan HIV-1
test sonucu pozitif bulunmuştur.
• 20.11.2012tarih ve GM-541 sayılı yazıyla ES kullanan Bursa DevletHastanesi Başhekimliği, pankreas
kanseri tanısı ile izlenmekte olan ve eritrosit süspansiyonunu kullanan hastanın 13.09.2012 tarihinde exitus

donors by using his Turkish Republic identity Number
from the National Blood Donor Database informed
our Directorate General of the Blood Services and
Southern Marmara Regional Blood Center Directorate
that collected the blood simultaneously.
• Then, the research activities were implemented
by KHGM and the investigation committee was
established.
• Regarding the research made from the database,
it was stated that the donation on 09.08.2012 is first
and last donation, three components were produced
from this donation, and each test of the donation
was reflected as non-reactive by test device to the
Hemonline system due to the fact that the scanning
tests on 10.08.2012 were negative.
• Blood Donation Investigation, Information and
Registration Forms of our donor, who donated blood
to the Southern Marmara Regional Blood Center, were
sent to our Directorate General from the relevant
regional directorates together with the device output
of tests, and the documents showing the donations
and results of the blood donors on the Hemonline
software were reviewed accordingly.
• On 13.11.2012, witness sample was sent to the
reference laboratory and the result was obtained as
negative.
• On 13.11.2012, the macro Elisa test was applied to
the witness sample by the Northern Marmara Regional
Blood Center Laboratory and the result was obtained
as non-reactive.
• With its letter dated 13.11.2012, under the direction
of the test results from laboratories, Northern Marmara
RBC Directorate requested Southern Marmara RBC
Directorate to inform relevant hospitals and Provincial
Health Directorates where ES, PLT and TDP transfers
with barcode number were made in accordance with
the National Blood and Blood Products Guideline G
4.7.
• From Southern Marmara Regional Blood Center;
information was sent to;
- Bursa Provincial Health Directorate with letter
dated 15.11.2012 and numbered 1568,
- Balıkesir Provincial Health Directorate with letter
dated 15.11.2012 and numbered 1567,
- Head Physician of Bursa Hospital with letter
dated 15.11.2012 and numbered 1564 that use
TS,
- Head Physician of Bursa Hospital with letter
dated 15.11.2012 and numbered 1565that use ES,
- Head Physician of Balıkesir Hospital with letter
dated 15.11.2012 and numbered 1566that use
TDP.

• On 15.11.2012, our donor was invited to the
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olduğunu, bu nedenle adı geçen kan ürünü ile ilgili
herhangi bir bilgilendirme ve test yapmanın mümkün
olmadığını Güney Marmara BKM Müdürlüğüne bildirmiştir.
• Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin 05.12.2012 tarih B.10.1.TKH.4.16.0.01/1702
sayılı yazı eki 16.11.2012 tarih ve 12/39 sayılı yazısıyla Balıkesir DevletHastanesi Başhekimliği, 13.09.2012
tarihinde TDP verilen ve genel yoğun bakım ünitesinde yatan hastanın 21.09.2012 tarihinde vefat ettiğini Güney Marmara BKM Müdürlüğüne bildirmiştir.
• 22.11.2012 tarih ve 1563 sayılı yazıyla TS kullanan
Bursa Devlet Hastanesi Başhekimliği, kan ürününü
kullanan hastaya kan tahlillerinin yapıldığı HIV açısından negatif sonuçlandığını, hastaya 6 ay sonra tekrar
kan tahlilleri yapılacağı ve sonuçlarının gönderileceğini Güney Marmara BKM Müdürlüğüne bildirmiştir.
Hemovijilans sürecinde; kan bileşeni kullanan hastada
bulaş olması durumunda kan bağışçısına;bağışçının
son bağışına ait test sonucunun pozitif çıkması ihtimaliyle kan bileşenleri kullanan hastalara ulaşılması
durumları tanımlanmıştır.Bu olayda ancak bağışçının
tek bağışı vardır ve kendi hastalığı dolayısıyla yapılan
sağlık taramasında HIV taşıdığı saptanmıştır. Bu durumda bağışçı aynı zamanda hastayı temsil etmektedir.
Olgudaki diğer bir durum ise kan bileşeni kullanan
iki hastanın exitus olmasından dolayı HIV testi yapılamamış olmakla birlikte TS kullanan hastanın HIV
testinin negatif olmasından yola çıkarak diğerlerinde
de bulaş olmadığı sonucuna varılabilir. TS kullanılan
hastanın negatif çıkan 2. kontrol Anti HIV testi sonucu
23.10.2013 tarihinde Güney Marmara Bölge Kan Merkezi’ne, oradan da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze ulaşmıştır.
Sonuç olarak;Türk Kızılayı Bursa Kan Bağışı Merkezi’ne
kan bağışında bulunan kişinin Anti HIV testinin reaktif
olarak bildirilmesiyle kan bileşeni kullanan hastalara
ulaşılmış; Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi’nde hemovijilans ile ilgili sorumluluklar çerçevesinde gerekli
takip sağlanmış, ilgili makamlara bilgiler ulaştırılmıştır.

Northern Marmara Regional Blood Center and new
blood sample was taken. By means of new blood
sample, HIV-1 test result was determined as positive
in the Northern Marmara Regional Blood Center
Verification Laboratory.
• With the letter dated 20.11.2012 and numbered
GM-541, Head Physician of Bursa Hospital that
used the ES informed that the patient, who was
diagnosed by pancreas cancer and use the red
blood cell suspension, was exitus on 13.09.2012 and
for this reason, Southern Marmara RBC Directorate
informed that it is not possible to test and to make any
notification about said blood product.
• With the letter dated 05.12.2012 and numbered
B.10.1.TKH.4.16.0.01/1702 of Bursa province General
Secretariat of Public Hospitals Union and Head
Physician of Balıkesir
Hospital dated 16.11.2012
and numbered 12/39, the Southern Marmara RBC
Directorate was informed that the patient, who
was treated in intensive care unit and given TDP on
13.09.2012, passed away on 21.09.2012.
• With the letter dated 22.11.2012 and numbered
1563 Head Physician of Bursa Hospital that used TS
informed Southern Marmara RBC Directorate that
the blood tests were applied to the patient who used
the blood product and in terms of HIV, the result was
negative and 6 months later, the patient would be
tested once again and the results would be sent to the
blood center.
In the process of hemoviligance; in case of
transmission of the disease to the patient who used
the blood component, it was stated that the blood
donor would be promptly reached and the patients
who used the blood components would be informed
if the latest donation is positive. However, in this case,
the donor made only one blood donation and because
of his disease, it was determined that he was living with
HIV in the health screen. In these circumstances, the
donor represents the patient at the same time.
On the other hand, due to the fact that two patients
who used the blood components were exitus, HIV
tests were not performed and by considering that
the patient who used TS was HIV negative, it could
be said that there was not any transmission for other
patients. The second control tests performed for the
patient who used TS was negative, they were sent to
the Southern Marmara Regional Blood Center and
Directorate General of Blood Services on 23.10.2013.
Consequently, the anti HIV test of patients who used
the blood component were reached when a person
who donated blood to the Turkish Red Crescent Bursa
Blood Donation Center was reactive and under the
responsibility of the hemoviligance in the National
Blood and Blood Products Guideline, the required
activities were carried out and the information was
sent to the relevant officials.
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2013 YILI ÇALIŞILAN TEST SAYILARI / NUMBER OF TESTS IN 2013
Yıl içinde merkez laboratuvarlarda çalışılan serolojik ve doğrulama test sayıları kayıt altına alınmıştır.
The serologic and verification of the number of tests concentrated within the year in the central
laboratories are registered.

TÜRK KIZILAYI MERKEZ
LABORATUVARLARI

HIV ½
Ag+Ab

HBsAg

ORTA ANADOLU BKM
LABORATUVARI

414.835

411.955

414.255

417.235

KUZEY MARMARA BKM
LABORATUVARI

918.173

904.701

907.821

912.093

EGE BKM LABORATUVARI

340.147

342.355

341.971

339.859

LABORATUVARI

56.776 5

6.264

55.314 5

7.132

TURKISH RED CRESCENT CENTRAL
LABORATORIES

-HCV S

YPHILIS

CENTRAL ANATOLIA RBC LABORATORIES

NORTHERN MARMARA RBC LABORATORIES
AEGEAN RBC LABORATORIES

EASTERN ANATOLIARBC LABORATORIES

2013 Yılı Tarama Laboratuvarlarımızda Çalışılan Test Sayıları
Number of tests initiated in 2013 in our scanning laboratories

TÜRK KIZILAYI MERKEZ
LABORATUVARLARI

TURKISH RED CRESCENT CENTRAL
LABORATORIES

1/2

-HIV

HBc
Total

HBsAg

HCV

-Treponema
Pallidum Total

ORTA ANADOLU BKM
LABORATUVARI

467

1801

204

479

502

KUZEY MARMARA BKM
LABORATUVARI

1513

6278

539

2.127

1659

EGE BKM LABORATUVARI

265

1010

131

368

328

CENTRAL ANATOLIA RBC LABORATORIES

NORTHERN MARMARA RBC
LABORATORIES

AEGEAN RBC LABORATORIES

2013 Yılı Doğrulama Laboratuvarlarımızda Çalışılan Test Sayıları
Number of tests initiated in 2013 in our verification laboratories

DIŞARIDAN LABORATUVAR
HİZMETİ ALIMI

OUTSOURCING LABORATORY
SERVICES

Bünyesinde tarama testi laboratuvarı ve ışınlama cihazı bulunmayan bölge kan merkezlerine, hastanelerden acil kan bileşenleri, afereztrombositi, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ışınlanmış aferez ile kan
ve kan bileşeni talepleri gelmektedir. Bu taleplerin
karşılanabilmesi amacıyla, bölge kan merkezlerinin
faaliyet gösterdikleri bölge içerisinde öncelikle akredite olmuş laboratuvar, yoksa üniversite hastanesi o
da yoksa devlet hastaneleri ile sözleşme imzalanması
ve hizmetin sağlanması için Yönetim Kurulumuz tarafından yetki verilmiştir.Bu yetki kapsamında dışarıdan
hizmet alınarak hastaların bu ihtiyaçlarının karşılanması yoluna gidilmiştir. Karar doğrultusunda dışarıdan
alınan ilgili hizmetlerin takibi yapılmıştır.

Emergency
blood component requests, platelet
suspension by apheresis, irradiated apheresis used for
the treatment of some diseases, and blood and blood
component requests are received by regional blood
centers that do not have any scanning test laboratories
and irradiation devices. In order to meet these
requests, our Governing Board provided authorization
to sign a contract with the accredited laboratory in the
region where the regional blood centers are active;
if not, university hospital, if not, state hospitals and to
provide service in this respect. Within the scope of
this authorization, in order to meet these needs, the
outsourcing activities are started. Under the direction
of the decision, the services are monitored accordingly.
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İMHA TAKİBİ
Kan hizmet birimlerinde imalat hatası nedeniyle imhaya ayrılan kan torbalarının, aferez setlerinin ve ekstraktör cihazı kaynaklı imha edilen kan bileşenlerinin
tespiti aylık olarak yapılmıştır.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
VI. Ulusal Kan Merkezleri Ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi’neiki posterle katılım sağlanmıştır.

MESLEKİ PERSONEL ALIMI
Sistemler Yönetimi Müdürlüğü ile eş güdümlü yapılan
çalışmalar sonucu; mülakatlara katılım gerçekleşmiş,
Flebotomistve Laboratuvar Teknikeri alımı yapılmıştır.

LABORATUVAR PERSONELİ TAKİBİ
Her ayın başında,bünyesinde tarama ve gruplama laboratuvarı bulunan bölge kan merkezlerinde aktif görev yapan laboratuvar personelinin aylık durum analizi
(raporlu, ücretsiz izinli, geçici görevli, vs.) yapılmıştır.

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN
PLANLANMASI
Malatya Bölge Kan Merkezi’nin tadilatı tamamlanmış,
Elazığ, Mardin, Kastamonu, Amasya, Tekirdağ, Bolu,
Kırklareli, Kars,Sinop illeri ile İstanbul/Kadıköy, Ankara/
Etimesgut, Bursa/İnegöl ilçelerinde kan bağışı merkezi/kan alma birimi açılması için projeler hazırlanmış,
projeler doğrultusunda Elazığ, Kastamonu,Tekirdağ
illeri ile Kadıköy ve Etimesgut ilçelerinde projeler hayata geçirilmiştir.
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DEMOLITION ACTIVITIES
Due to manufacturing defect in blood service units,
blood bags separated for disposal, apheresis sets and
extractor devices as well as the disposal of the blood
components are performed monthly.

SCIENTIFIC ACTIVITIES
VI. Participation was provided to the National Blood
Centers and Transfusion Medical Congress by two
posters.

RECRUITMENT OF
OCCUPATIONAL STAFF
As a result of the activities performed together with the
Head of Systems Management, the participation to the
interviews and recruitment for Laboratory Technician
was provided.

LABORATORY STAFF MONITORING
On the first days of each month, monthly situation
analysis of the laboratory staff actively working in the
regional blood centers, where scanning and grouping
laboratories are available, are carried out (reported,
unpaid leave of absence, stopgap etc.).

PLANNING BLOOD SERVICE UNITS
Renovation works of Malatya Regional Blood Center
were completed, projects were prepared to open
blood donation center/blood collection unit services
in Elazığ, Mardin, Kastamonu, Amasya, Tekirdağ, Bolu,
Kırklareli, Kars, Sinop and Istanbul/Kadıköy, Ankara/
Etimesgut, Bursa/İnegöl districts, and projects were
realized in Elazığ, Kastamonu, Tekirdağ cities and
Kadıköy and Etimesgut districts.
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BÖLGE KAN MERKEZLERİ
REGIONAL BLOOD CENTER
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KAN

GENEL

TURKISH RED CRESCENT
DIRECTORATE GENERAL OF BLOOD SERVICES
2012 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2012

: 1.801.500

2012 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2012

: 1.640.878

2012 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2012

: 91%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 2.099

DOKTOR/DOCTOR

: 282

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 594

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONATION RECRUITMENT

: 106

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 527

TOPLAM BÖLGE KAN MERKEZ SAYISI/TOTAL NUMBER OF REGIONAL BLOOD CENTER

: 15

TOPLAM KAN BA I I MERKEZ SAYISI/
TOTAL NUMBER OF BLOOD DONATION CENTER

: 62

ÜLKE NÜFUSU/POPULATION

: 76.667.864

ÜLKEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGION

: 1592

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERV CES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 1550

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 42
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BATI AKDENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ
WESTERN MEDITERRANEAN REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: ANTALYA
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2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 86.500

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 88.451

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 102%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 131

DOKTOR/DOCTOR

: 16

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 43

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 6

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 28

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION

Antalya, Isparta, Burdur

BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION

Antalya, Isparta, Burdur

BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 2.833.306

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 75

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 74

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 1
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BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ
WESTERN ANATOLIA REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: ESKİŞEHİR

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 69.000

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 66.308

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 96%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 97

DOKTOR/DOCTOR

: 12

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 30

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 6

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 18

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION

, Bilecik, Afyon, Kütahya

BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION

, Afyon, Kütahya

BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 2.287.794

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 58

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 58

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 0
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BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ
WESTERN BLACKSEA REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: DÜZCE

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 105.500

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 103.291

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 98%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 150

DOKTOR/DOCTOR

: 20

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 53

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

:6

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 30

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION Düzce, Zonguldak, Sakarya, Bart n, Karabük, Kocaeli, Bolu
BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION
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Düzce, Zonguldak, Sakarya, Bartn, Karabük, Kocaeli

BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 3.966.041

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 90

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 88

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

:2
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DOĞU AKDENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ
EASTERN MEDITERRANEAN REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: GAZİANTEP

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 153.000

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 139.593

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 91%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 177

DOKTOR/DOCTOR

: 24

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 65

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 6

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 38

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION Gaziantep, Kahramanmara, Malatya anl urfa, Kilis, Ad yaman
BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION
BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 6.210.432

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 106

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 104

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 2

95

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

DOĞU ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ
WESTERN EASTERN ANATOLIA REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: ERZURUM

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 47.700

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 47.748

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 100%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 86

DOKTOR/DOCTOR

: 9

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 20

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 4

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTIONN
-DA ITIM ARAÇ SAYISI/ UMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 16

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Bayburt, Tunceli
BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION
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Erzurum, Erzincan, Ardahan

BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 1.551.429

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 66

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 66

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 0
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DOĞU KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ
EASTERN BLACK SEA REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: TRABZON

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 46.000

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 37.541

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 82%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 111

DOKTOR/DOCTOR

: 10

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 33

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

:2

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 20

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION
BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION
BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 1.803.903

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 65

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 63

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

:2
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EGE BÖLGE KAN MERKEZİ
AEGEAN REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: İZMİR
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2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 281.500

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 301.959

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 107%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 398

DOKTOR/DOCTOR

: 54

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 135

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 15

KAN TOPLAMA/D
BLOOD COLLECTION- A ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 73

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION

,A

BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION

,A

BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 8.502.133

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 185

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 183

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 2

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ
EASTERN SOUTHERN ANATOLIA REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: DİYARBAKIR

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 46.065

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 39.407

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 86%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 86

DOKTOR/DOCTOR

: 10

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 29

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 3

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 23

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION
BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION
BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 3.778.179

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 87

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 85

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 2
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GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ
SOUTHEAST REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: VAN

100

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 31.000

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 30.243

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 98%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 44

DOKTOR/DOCTOR

: 3

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 13

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 1

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 9

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION

V

BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION

V

, Bitlis, Hakkari

BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 2.834.464

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 55

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 54

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 1

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

GÜNEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZ
SOUTHERN MARMARA REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: BURSA

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 130.000

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 118.386

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 91%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 164

DOKTOR/DOCTOR

: 20

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 56

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 7

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE
BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION

, Yalova, Çanakkale

BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION

, Yalova, Çanakkale

: 33

BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 4.626.181

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 94

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 93

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 1

101
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İÇ ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ
CENTRAL ANATOLIA REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: KAYSERİ

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 92.000

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 86.052

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 94%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 124

DOKTOR/DOCTOR

: 14

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 41

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 3

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 24

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION
BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION

102

, Sivas, Yozgat

BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 3.598.812

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 113

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 112

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 1

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ
NORTH MARMARA REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: İSTANBUL

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 301.000

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 200.457

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 67%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 439

DOKTOR/DOCTOR

: 47

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 124

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 21

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 71

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION
BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION
BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 15.774.083

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 348

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 331

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 17
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ORTA AKDENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ
MIDDLE MEDITERRANEAN REGIONAL BLOOD CENTE
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: ADANA

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 151.500

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 160.933

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 106%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 166

DOKTOR/DOCTOR

: 22

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 54

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 7

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE
BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION

: 36

Adana, Hatay, Mersin, Osmaniye

BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION

104

BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 5.857.081

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 103

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 101

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 2

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

ORTA ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ
MIDDLE ANATOLIA REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: ANKARA

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 173.000

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 148.287

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 86%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 271

DOKTOR/DOCTOR

: 30

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 79

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 12

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

: 50

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION Ankara, Çank r , Konya, Kastamonu, Kr kkale, Karaman, Çorum
BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION
BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 8.602.163

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 178

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 170

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

:8
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ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ
MIDDLE BLACKSEA REGIONAL BLOOD CENTER
BÖLGE MERKEZİ/REGIONAL CENTER: SAMSUN

2013 YILI HEDEF /TARGET OF THE YEAR 2013

: 77.000

2013 YILI ALINAN/COLLECTED IN THE YEAR 2013

: 72.222

2013 YILI GERÇEKLE ME ORANI/REALIZATION RATE OF THE YEAR 2013

: 94%

TOPLAM PERSONEL SAYISI/TOTAL NUMBER OF STAFF

: 130

DOKTOR/DOCTOR

: 16

FLEBOTOM ST/PHLEBOTOMIST

: 38

KAN BA I ÇISI KAZANIMI PERSONEL /PERSON OF BLOOD DONOR RECRUITMENT

: 7

KAN TOPLAMA/BLOOD COLLECTION-DA ITIM ARAÇ SAYISI/NUMBER OF DISTRIBUTION VEHICLE

106

: 29

BÖLGEYE BA LI LLER/PROVINCES DEPENDING ON THE REGION

Samsun, Ordu, Tokat, Amasya, Sinop

BÖLGEYE BA LI KAN BA I I MERKEZLER /
BLOOD DONATION CENTERS DEPENDING ON THE REGION

Samsun, Ordu, Tokat

BÖLGE NÜFUSU/REGIONAL POPULATION

: 3.130.677

BÖLGEDEK TOPLAM HASTANE SAYISI/TOTAL NUMBER OF HOSPITAL IN THE REGIO

: 76

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN H ZMET ALAN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE, ÖZEL)
THE NUMBER OF HOSPITALS GETTING BLOOD SERVICES FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 75

TÜRK KIZILAYI'NDAN KAN TEDAR K ETMEYEN HASTANE SAYISI (DEVLET, ÜN VERS TE)
THE NUMBER OF HOSPITALS NOT SUPPLYING BLOOD FROM TURKISH RED CRESCENT SOCIETY

: 1

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

İSTATİSTİKLER
STATISTIC
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DISTRIBUTION BY REGIONS OF COLLECTED BLOOD DONATIONS IN 2013

2013 ILINDA TOPLANAN KAN BAĞIŞLARININ BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE

UMU

%33

%30

114

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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YILLARA GÖRE TEST POZİTİFLİKLERİ
NUMBER OF TEST POSTIVITY PER YEAR

116
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIRECTORATE GENERAL of BLOOD SERVICE
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