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Türk Hematoloji Derneği 1967 yılında 
kurulmuş, ülkemizin alanındaki en köklü 
bilimsel uzmanlık derneğidir. Derneğimi-
zin amacı hematoloji alandaki çalışma ve 
araştırmaları geliştirmek, desteklemektir. 

Bu amaçla derneğimiz, üyelerinin mesle-
ki açıdan gelişmeleri ve gereksinimlerinin 
karşılanabilmesi için eğitim programları 
düzenler, burslar verir. 

Eğitim hematoloji alanının olmazsa olma-
zıdır. Sürekli yeni bilgilerin eklendiği ve 
mevcut tanı ve tedavi yöntemlerinin gün-
cellendiği oldukça dinamik bir tıp alanında 
eğitim görmektesiniz. Derneğimiz 2008 
yılında uygulamaya koyduğu Türk Hema-
toloji Okulu (THO) Programı ile yan dal 
uzmanlık sınavını kazanan siz değerli he-
matoloji araştırma görevlilerine temel he-
matoloji eğitimi vermektedir. THO, tümüy-
le THD olanaklarıyla düzenlenmektedir. Bu 
programın, ülkemizdeki hematoloji eğitimi 
standartizasyonuna katkıda bulunmak ve 
genç akademisyenlerin uzun süreçte bilim-
sel işbirliği yapmalarına zemin hazırlamak 

gibi temel hedefleri vardır.

THO bugüne kadar, her dönemi 12 okul-
dan oluşan, toplam 3 dönemini tamamladı. 
Bu dördüncü döneme sizlerle başlıyoruz.  
Maalesef COVID19 pandemisi nedeni ile 
dijital ortamda başlayacağımız bu progra-
mın formatını biraz değiştirdik. Toplantı-
ların, her ayın bir günü yapılması ve temel 
tüm konuların işlenmesine olanak tanıya-
cak şekilde yaklaşık 3 yıla yayılması plan-
lanmıştır.

Programlar; THD bilimsel alt komiteleri, 
THD Eğitim Komisyonu ile yönetim ku-
rulumuz tarafından yoğun bir çalışma so-
nunda oluşturulmuştur. Konular alanında 
uzman hekimler tarafından sizlere sunula-
caktır. Yılda bir kez olmak üzere Avrupa 
Hematoloji Derneği ile okullarımızdan biri-
ni ortak düzenlemekteyiz. Bu kapsamda bu 
sene Haziran ayında yapılacak ortak eğiti-
min çalışmaları da devam etmektedir. 

Sizlerin tüm bu okullara katılmanızı önemle 
rica ediyoruz. 

Yan dal ihtisasınıza başladığınız tarihten 
itibaren ilk 6 ay okullara dernek üyeliğiniz 
olmadan katılabilirsiniz. Ancak daha son-
raki aktivitelerden yararlanabilmeniz için 
mutlaka üye olmanız gerekmektedir. Bu 
kurslar, diğer konular ve dernek hakkında 
tüm bilgilere internet sayfamızdan ulaşabi-
lir (www.thd.org.tr) THD üyeliği için baş-
vurunuzu yapabilirsiniz.

6 Mart 2021 tarihinde başlaya-
cak yeni dönemde sizler ile birlik-
te olmanın heyecanını yaşıyoruz.  

Ülkemizin en keyifli çalışma alanlarından 
olan hematoloji ve THD ailesine hoş geldi-
niz derken, çalışma alanımızı çağdaş uygar-
lık düzeyinde tutacak başarılarınızın deva-
mı arzusuyla iyi çalışmalar dileriz. 

Türk Hematoloji Derneği hematoloji eğiti-
miniz boyunca yanınızda olacaktır. Bizi her 
ihtiyacınız olduğunda arayabilir, whatsapp 
grubundan sorularınızı yöneltebilirsiniz. 
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