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TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ KÖK HÜCRE NAKLİ AKADEMİSİ DONÖR 

ARAŞTIRMA TAKIMI (DART) 

Yayın Yönergesi 

1. Takımda yer alan çalışma grubu üyeleri, mentorlar veya Araştırma Kurulu üyelerinden 

birisi çalışma konusu önerebilir.  

2. Çalışmayı öneren üyeler/mentorlar proje yürütücüsünü belirleyebilir. Proje 

yürütücüsü/ mentoru tarafından çalışma projelendirilir. Proje yürütücüsü/ mentoru 

ayrıca projeye katılacak takım üyeleri veya grup dışından katılımcıları seçebilirler.   

3. Proje, hazırlayan grubun mentoru tarafından seçilen danışma kurulunda yer alan 2 

üyeye  yönlendirilerek üyelerin önerileri ve onayı alınır. 

4. Projenin hazırlanması, onay alınması, yürütülmesi, analiz edilmesi ve yayınlanması 

konusunda, Kemik iliği kaynaklı kök hücreler ve tedavi hücreleri ile ilgili olan 

2004/23/EC ve  2006/17/EC (Madde 3) sayılı Avrupa Parlamento ve Konsey direktifleri 

ile 29 Mayıs 1979 tarih ve 2238 sayılı organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması 

ve nakli hakkında kanun, 27 Ekim 2010 Çarşamba tarih ve 27742sayılı insan doku ve 

hücreleri ile bunlarla ilgili merkezlerin kalite ve güvenliği hakkında yönetmelik, TC. 

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi Çalışma Esasları 

Yönergesine uyulur 

5. Proje yürütücüsü, projeyi hazırlayan grubun belirlediği ve mentorun önerdiği kişidir. 

6. Proje yürütücüsünün Kurum Araştırma Projesi Değerlendirme Kurulu tarafından onay 

veya gerekirse etik kurul onayı alınır. 

7. Kurum onayı alınan proje, çalışmayı yürütecek diğer merkezlere yönlendirilir ve ilgili 

araştırıcı tarafından bu merkezlerden gerekli kurum izinleri alınır. 

8. Tüm araştırıcılar veri güvenliğini sağlamaktan sorumludur. 

9. Veriler analiz edilmeden önce DART Veri Denetleme Grubu, verilerin Ulusal kanun ve 

yönetmeliklere uygunluğu ve veri güvenliği yönünden gerekli incelemeyi yapar.  

10. Tüm çalışmalarda etik değerler, hasta ve araştırıcıların sağlığı dikkate alınır.  

11. Takım retrospektif ve prospektif çalışmalar, deneysel ve epidemiyolojik çalışmalar 

yürütebilir. 

12. Bir yürütücü araştırmacı aynı anda 2’den fazla retrospektif çalışma yürütemez. Bu 2 

çalışma tamamlanmadan üçüncü retrospektif çalışmayı yürütemez.  

13. Araştırma gruplarının mentorları grubun yürüttüğü çalışmanın yayınlanması halinde, 

makalede son isim olarak yer alır. 

14. İhtilaflı konular THD Kök Hücre Nakli Bilimsel Alt Komitesinde tartışılarak yönlendirme 

yapılarak gerekli karar verilır.  

15. Projeler gerektiğinde destek almak üzere THD Yönetim Kurulu’na sunulur. 

16. Çalışmaların yayın aşamasında yazar isim sıralanması şu şekilde yapılır; 

a. İsim sıralamasında ilk isim baş araştırıcıdır.  

b. Bir merkezden en fazla 3 isim yazılabilir. 
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c. İsimlerden sonra “Stem Cell Transplantation Academia Research Team (SCART) 

eklenmelidir.  

d. Birinci isimden sonraki yazar sıralamasında, çalışmaya ve makaleye hasta vererek 

katkıda bulunan yazarlar için hasta sayısı gözetilecektir. Çalışmaya hasta vermeden 

katkıda bulunan araştırıcılar ICMJE (International committee of Medical Journal 

Editors)  ve Council of Science Editors (CSE) yazar katkı standartları gözöünde 

bulundurularak yazar sıralamasına dahil edilir ve bu durumda ilgili araştırıcının 

sıralamada nereye yerleştirileceği araştırıcının katkı düzeyine göre ilk isim ve son 

isim tarafından kararlaştırılır.   

 

Çalışmaya hasta vererek katkıda bulunan merkezler için sıralama aşağıdaki şekilde 

yapılır; 

Harfler merkezleri simgelemektedir. En fazla 84 vaka ile A merkezinin hastası varsa ve 

yandaki rakamlar hasta sayısının 2 ye bölündüğü sayılar ise böyle bir çalışmada isim 

sıralaması aşağıdaki gibi olmalıdır. 

A: 84, 42, 21, 10.5, 5.25, 2.6  

B: 54, 27, 13.5, 6.75, 3.3              

C: 44, 22, 11, 5.5, 2.75     

D: 23, 11.5, 5.75, 2.8    

E: 10,  5  , 2.5 

F:5      

G:5       

H:4 

Buna göre sıralama A, B, C, A, B, D, C, A, B, D,C, E, F,G, H, şeklinde olacaktır.  

Verilerin analizi dışında, çalışma hipotezinin kurulması, deneylerin tasarlanması, 

makalenin yazılması veya eleştirel gözden geçirilmesinin söz konusu olduğu 

çalışmalarda, proje yürütücüsü, istatistikçinin yazar sıralamasındaki yerini 

belirleyecektir. Aynı yaklaşım tıbbi etik, epidemiyolog gibi gruba destek veren 

uzmanların projeye katkıları için de geçerlidir. Bu durumda çalışmaya verilen olgu 

sayısına göre yapılan yazar sıralamasında isimler bir geriye kaydırılacaktır. Sadece 

verilerin istatistik analizi yapılması veya görüş bildirilmesi gibi çalışmaya sınırlı destek 

verilen durumlarda, verilen katkı makalenin teşekkür kısmında belirtilecektir.   

 
 

 


