
GÖNÜLLÜ VERĠCĠ BĠLGĠLENDĠRME KĠTAPÇIĞI



KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASININ GÖREVLERĠ NELERDĠR?

Kemik iliği bankası kök hücre/kemik iliği nakline ihtiyaç duyan pek çok hastalıkta, 

hastaya  uygun verici bulmak ve nakil işlemlerini organize etmekle yükümlüdür.

KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASI BĠR HASTAYA UYGUN VERĠCĠYĠ NASIL BULUR?

Kemik iliği bankası gönüllü vericiliği kabul edilen kişilerden oluşturduğu 

bir veritabanı vasıtasıyla hasta için gönüllü vericiler arasından  tarama yapar. 

Bir kemik iliği bankasının gönüllü verici sayısı ne kadar fazla ise, 

bir hasta için kendi toplumundan uygun verici bulma olasılığı da o kadar yüksektir.

TÜRKĠYE’DE KAÇ TANE KEMĠK ĠLĠĞĠ BANKASI VARDIR?

Türkiye’de biri İstanbul diğeri ise Ankara’da olmak üzere uluslar arası bağlantılı 

iki tane kemik iliği bankası vardır. İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası (KİBANK) 

1999 yılında kurulmuş olup, Türkiye’nin ilk ve en büyük kemik iliği bankasıdır.

KĠMLER GÖNÜLLÜ VERĠCĠ OLABĠLĠR?

18-55 yaşlarında, kronik bir hastalığı olmayan sağlıklı her birey gönüllü verici olabilir.



GÖNÜLLÜ VERĠCĠ OLMAK ĠÇĠN NE YAPMALIYIM?

Gönüllü verici olmak için  yapacağınız yalnızca bir tüp kan vermek ve gönüllü

onam formunu doldurup imzalamaktır.

GÖNÜLLÜ VERĠCĠ OLMANIN GÖNÜLLÜYE  HERHANGĠ BĠR MADDĠ

YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?

HAYIR

Bir gönüllü vericinin gönüllüğünün hiçbir aşaması için maddi bir harcama

yapması söz konusu değildir. 

GÖNÜLLÜ VERĠCĠ OLURSAM BĠLGĠLERĠM GĠZLĠ TUTULACAK MI?

EVET.

İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankasına kayıtlı gönüllü vericilere ait

bilgiler İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankasının güvencesi altında olup gizli 

tutulmaktadır.

EVET.

Hiçbir bahane sunmaksızın gönüllü vericiliğinizden istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz.

GÖNÜLLÜ VERĠCĠLĠKTEN VAZGEÇEBĠLĠR MĠYĠM?



İki şekilde bağışlanır. Birincisi, kalça kemik iliğinde bulunan kök hücrelerin 

özel bir iğne yardımıyla toplanmasıdır. İşlem ameliyathane koşullarında,

genel anestezi altında gerçekleşir. Diğeri ise koldan kan vermek şeklindedir. 

Bu işlem için vericiye birkaç günlük bir aşılama yapılarak kök hücrelerin 

kemik iliğinden çevre kanına çıkması sağlanır. Bu aşılamanın 

gönüllü verici için hiçbir zararı olmadığı bilimsel yayınlarda gösterilmiştir.

Hangi şekilde bağış yapılacağı gönüllü vericinin kararına bağlıdır.

BĠR HASTAYA UYGUN OLDUĞUM TAKDĠRDE  NAKĠL ĠÇĠN NE 

KADAR VAKĠT AYIRMAM GEREKECEK?

Yaklaşık bir gününüzü ayırmanız gerekebilir. Bu süre içinde alanında uzman 

klinisyen ekip tarafından muayeneleriniz yapılacak, laboratuar sonuçlarınız

değerlendirilecektir. Bazen nakilden bir süre sonra bir gününüzü 

daha ayırmanız gerekebilir. Bu süreç içinde 

gönüllü verici hiçbir masraf yapmayacaktır.

KEMĠK ĠLĠĞĠ/KÖK HÜCRE NASIL BAĞIġLANIR?



Ġstanbul Tıp Fakültesi Kemik iliği Bankası, 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Dekanı’nın BaĢkanlığında, 

alanında uzman hekimlerden oluĢan bir Yürütme Kurulunun 

denetiminde görevini yapmaktadır. 

Gönüllü vericilerin HLA doku grupları, Avrupa Ġmmünogenetik Federasyonu 

üyesi uluslar arası standartlara sahip laboratuarlarda 

en yeni teknolojiler kullanılarak testlenmektedir.

ĠTF KĠBANK, bir koordinatörü ve beraber çalıĢtığı ekip ile

siz gönüllülerimizin duyarlılığı sayesinde hastalarımıza hizmet vermektedir.

Posta adresi: İstanbul Tıp Fakültesi

Kemik İliği Bankası,Dekanlık Binası giriş katı 

34390 Çapa-İstanbul 

Tel:0212 534 75 00

Faks:0212 532 46 52

E-posta adresi: 

itfkibank@istanbul.edu.tr

kibank@istanbul.edu.tr

kibankinfo@istanbul.edu.tr
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Verdiğiniz kök hücre ile yeni bir hayat ağacı

yeşertin.


