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Yapılanma Yönergesi 

1. Kanıta dayalı Donör Kılavuzu çalışmalarında tespit edilen konular başta olmak üzere 

literatürde eksik olan donör konularında bilimsel çalışmaları planlamak, yürütmek, 

yayınlamak, elde edilen bilgileri standartlara ve gerçek yaşama yansıtmak amacı ile klinik ve 

laboratuvarda çalışan pediatri ve erişkin hematoloji uzmanları, Ulusal ve Uluslararası donör 

kuruluşları  ve gerekli diğer disiplinlerin işbirliği ile bir Donör Akademi Araştırma Takımı 

(DART)  kurulması amaçlanmaktadır. 

Takımın, yurtiçinde işbirliği yapılarak bilimsel araştırmalar konusunda çoklu katılım 
sağlanabilmesi, donör konularında üretilen bilimsel çalışmaların yayınlaması, yurt dışı donör 
kuruluşların ilgisinin çekilmesi,  ulusal ve Uluslararası donör kuruluşlarından gelecekte 
muhtemel araştırma vb. desteği alınması konularında yararlı olabilmesi beklenmektedir. 
 
2. Donör Araştırma Takımı (DART), Türk Hematoloji Derneği (THD) Kök Hücre Nakli Bilimsel 

Alt Komitesi çalışma grubu olarak faaliyet gösterir. 

3. Donör Araştırma Takımı; pediatrik ve erişkin hematoloji uzmanları, donör konularına ilgi 

duyan diğer disiplinlerden uzmanların (aile hekimi, epidemiyoloji, psikiyatri, tıbbi etik, tıbbi 

genetik, fizyoloji, moleküler biyoloji, immunoloji gibi) katılımı ile oluşur. 

4. Donör Araştırma Takımı; DART Başkanı, Takım Üyeleri, Mentorlar, Araştırma Kurulu ve 

Destek Biriminden oluşur. 

5. Donör Araştırma Takımı Başkanı, THD Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komite Başkanı’nın 

önerisi ve THD Başkanı’nın onayı ile belirlenir. DART Başkanı, takım hedeflerine uygun 

şekilde, takımın yapılandırılması, proje üretiminin  koordine edilmesi, takım çalışmalarının 

sürekliliğini sağlama konularında sorumluluk alır. THD Kök Hücre Nakli BAK Başkanı ile yakın 

iletişim içerisinde bulunur. Gerektiğinde DART proje toplantıları düzenler. DART 

çalışmalarının raporlarını BAK Toplantılarında sunulmasını sağlar. 

6. Takım Üyeleri; yürütücü ya da araştırıcı olarak, mentorları ile birlikte donör konularında 

araştırma projelerinin hazırlanması, projelerin uygunluk ya da onay süreci yönünden DART 

Araştırma Kuruluna sevkedilmesi, projeleri onaylandığı takdirde projelerin yürütülmesi, 

gerekli durumlarda DART Destek Biriminden destek alınması, projelerin yayına hazırlanması 

ve mentorlarının onayı ile bilimsel dergiye sunulması konusunda sorumluluk alır. Proje 

yürütücüleri mentorlarını seçebilir. 

7. Mentorlar; DART projelerinin gerektiğinde konusunun belirlenmesi, hazırlanması, onay 

alınması, yürütülmesi, yayına hazırlanması ve bilimsel dergiye gönderilmesine  aktif olarak 



katkı verme konularında sorumluluk alır. Yavaşlayan projelerin sonlandırılması konusunda 

denetim ve hızlandırıcı vazifesini üstlenir. 

8.Araştırma Kurulu; takım üyelerinin mentorları ile birlikte hazırladıkları projelere bilimsel 

destek verme, danışmanlık yapma, gelen projelerin bilimsel açıdan uygunluğunu onaylama, 

gerekli ise etik kurul onayı alınması konusunda yönlendirme sorumluluğunu alır. 

9. Destek Birimi; Projelerin uygun şekilde yürütülebilmesi, etik değerlerin korunması, 

sonuçların analiz edilmesi, yayına hazırlanması, veri güvenliği gibi konularda destek verir. 

 

 


