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GİRİŞ

2005 yılından itibaren ülkemizin güvenli kan teminini karşılama sorumluluğunu üstlenmiş olan
Türkiye Kızılay Derneği, vatandaşlarımızı mağdur etmeden doğru miktarda, doğru şekilde ve doğru
zamanda sürekli olarak güvenli kan ihtiyacını ulusal düzeyde karşılamak amacıyla “Güvenli Kan
Temini Programı”nı Stratejik Plan çerçevesinde yürütmektedir.
Türkiye Kızılay Derneği, Sağlık Bakanlığının yetki devri ile kök hücre tedavisi için kök hücre
bağışçısı kazanımı alanına da başarılı deneyimlerini taşımıştır.
Ülkemizin plazma ürünleri alanında kendi kendine yeterliliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç
duyduğu kan ürünlerinin elde edilmesi kapsamında halen değerlendirilemeyen kan plazmasının ilaç
üretiminde hammadde olacak şekilde sunulması çalışmalarını da yürütmektedir.
Gelinen aşamada Türkiye Kızılay Derneği, Sağlık Bakanlığının farklı birimleri tarafından
yürütülen ve bütüncül bir görünüm arz etmeyen hücre ve doku bankacılığına konu ürünlerin
yönetimine talip olmak üzere kendisine yeni bir hedef ve buna ilişkin bir politika belirlemiştir. Kan
Hizmet Politikası ile hücre ve doku bankacılığı alanında verilecek her tür seviyeden yetki için
hazırlıklar başlatılmış olmaktadır.

2.

AMAÇ

Bu politikanın amacı; Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün halen yürütmekte olduğu faaliyet
alanlarının genişletilerek hücre ve doku bankacılığı hizmetleri olarak belirlenmesini, belirlenen
kurumsal hedefler doğrultusunda faaliyetlerini yürütmek üzere kurumsal statünün dönüşümünü,
faaliyet konularını ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak yürütecek şekilde yönetim ve
yürütme yaklaşımlarını belirlemektir.

3.

KAPSAM

Kan Hizmet Politikası; Hücre ve Doku Bankacılığı faaliyetlerini sürdürmek üzere oluşturulan
yapının çalışma konularının ve yasal çerçevesinin belirlenmesi, çalışma alanlarının yeniden
değerlendirilmesi, kurumsal hedefler doğrultusunda çalışanların mesleki yeterliliklerinin yönetimi
faaliyetlerinin icrasını, takibini ve yönlendirilmesini kapsar.
Bu politika, Türkiye Kızılay Derneğinin üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, gönüllülerini,
bağışçılarını, yararlanıcılarını, araştırmacılarını, tedarikçilerini, etkileşimde olduğu iş ortaklarını ve
diğer tüm üçüncü kişileri kapsamaktadır. Türkiye Kızılay Derneği, bu politikaya uygun hareket eden
kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

4.

POLİTİKA METNİ

Türkiye Kızılay Derneği;
 Yenilikçi hizmet sunmak için ulusal ve uluslararası normlara göre amaca uygun, iç ve dış
paydaş beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan ürünler üreterek hizmetler sunar.
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 Hücre ve Doku Bankacılığı gerekliliklerini karşılayacak üst düzey performansı yakalayacak
operasyonları yalın hale getirerek, altyapı ihtiyaçlarını karşılar ve verimli sistemler kurarak kurumsal
kaynakları en iyi şekilde kullanır.
 Modern bir Hücre ve Doku Bankacılığı sistemi kurarak ulusal ihtiyaçları karşılamak amacıyla
belirlenen fırsatlar üzerinde ilerler.
 Hücre ve Doku’ları, gerekli güvenlik koşullarını sağlayarak elde eder, işler, saklar ve
kullanıcıya doğru şekilde ve doğru zamanda ulaştırır.
 Çalışanların katılımcılığı, paylaşımcılığı, yaratıcılığı ve kişisel gelişimini destekleyerek,
takım çalışmalarında açık iletişim, güvenlik ve çevresel sorumluluğu teşvik eder.
 Etkili bir geri bildirim mekanizması ile risk tabanlı yönetim sistemi işleterek hizmet
sürekliliğini sağlar.
 Kurumsal hedeflerini, yenilikçi ve sürekli kalite iyileştirme yaklaşımını benimseyerek
gerçekleştirir.
 Bilimsel bilgi üretme yeteneğini akademik bir niteliğe kavuşturur.
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