
Onlara gülmek yaraşır...
Ellerini uzattıklarında onları tutmak,

düştüklerinde kaldırmak,
sımsıcak kucaklamak yaraşır...

KİTVAK onkoloji hastası çocuklarımız için
yeni ve çok anlamlı bir projeye başlıyor!

Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde
Hücresel Tedavi Merkezi için

bizimle misiniz?

www.kitvak.org



Şimdi yeni bir hizmet yolundayız.
Can yolunda can suyuna ihtiyaç var.

Hasta çocuklarımız için yanımızda mısınız?

Kitvak şimdi,  Ege Üniversitesi KİTVAK Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde
çocuk ölümlerini en aza indirgemek ve çocuklarımızı sağlığına kavuşturmak
üzere dünyadaki en gelişmiş sağlık merkezleriyle entegre olarak,
yenilikleri ülkemize taşıyacak Hücresel Tedavi Merkezi’ni kurmanın
hazırlığı içinde. 

Tüm çabamız, çocuklarımızın sağlığı için...



KİTVAK’tan hayat projesi...

KÖK HÜCRE - KEMİK İLİĞİ NAKLİ TEDAVİSİ, çocukluk çağında ölümcül olan, başta 
lösemi gibi kanserler ve yaşamın mümkün olmadığı birçok doğumsal hastalıkta 
tek tedavi yöntemidir. Ege Üniversitesi Çocuk Kliniği 'kök hücre nakil tedavisini’ 
1998'dan beri uygulayan bir tedavi merkezidir. 2007 yılında Avrupa Transplant 
Birliği (EBMT) tarafından akredite edilmiştir. Yaklaşık 21 yıldır 600'den fazla çocuk 
hastaya kök hücre nakli uygulanmış ve birçok çocuğumuz yaşama 
kazandırılmıştır. Uygulanan tedavinin standartlarını daha da yükseltmek ve 
dolayısıyla daha fazla sayıda çocuğumuzu yaşama kazandırmak Kitvak’ın en 
büyük hede�dir.

Hastane bu bağlamda uluslararası standartları sağlamak, dünya ile entegre olmak, 
bizim çocuklarımıza da Amerika'da, Avrupa’da tedavi gören çocuklarla eşit 
kalitede hizmet sunmak amacıyla uluslararası bir kalite göstergesi olan JACIE 
(Joint Accreditation Committee) akreditasyon kalite belgesini almak 
hede�enmiştir ve bu yönde çalışmaya başlanmıştır. Hastane, ülkemizde şu anda, 
pediatrik tedavilerde JACIE akreditasyonuna sahip ikinci hastane olacaktır.

Ege Üniversitesi KİTVAK Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde her yıl 
ortalama 50 çocuğa ilik nakli yapılmaktadır. Tedavilerin başarı 
oranı bugüne dek %80 civarındayken, Hücresel Tedavi Merkezi 
hayata geçtiğinde bu ortalama %100’lere yaklaşacaktır. Dünya-
daki tüm yenilikler yakından takip edilebildiği gibi, ilik nakli olan 
çocuklarımızın tedavisi ile ilik veren gönüllünün sağlığı daha iyi 
şartlarda korunacaktır.



KİTVAK’tan hayat projesi...

Kitvak, daha fazla çocuğu yaşama kazandıracak “Hücresel Tedavi Merkezi” proje-
sine start vermek üzere, 13 Kasım 2019 tarihinde Ege Üniversitesi Kitvak Tülay 
Aktaş Çocuk Onkoloji Hastanesi’nde protokolü imzalamıştır. Merkez yaklaşık 2 
milyon TL’ye mal olacaktır. 

HEDEF; JACİE AKREDİTASYONU...

JACIE belgesi alan Kemik İliği Nakli Merkezleri, tüm dünya ülkeleri tarafından 
tanınır, entegredir ve bu merkezler referans merkez olarak kabul edilir. Ayrıca;
• Gerek verici gerekse de hasta için ölüm ve ağır yan etki oranlarını azaltmak, 
• Kök hücre vericilerinin güvenliğini maksimum oranda garanti etmek,
• Tüm dünyada akreditasyonu olan merkezlerle entegre olarak tüm yenilikleri 
merkeze aktarmak, çocuklarımıza tüm yenilikleri uygulayabilmek hede�enmekte-
dir.

Bu hedefe ulaşabilmek için hastane içinde pek çok yenileme yapılacak ve makine 
parkuru yenilenerek, önemli eklentiler yapılacaktır. 



Hayat projesi için yapılacak işler listesi
aşağıda verilmiştir. Katkılarınızla tüm bu işlerin

kısa sürede yapılmasını diliyoruz...

HÜCRE İŞLEME ÜNİTESİ altyapı tadilatı:
• Hücre işleme ile saklama alanının farklı odalar şeklinde ayrılarak kontrollü geçiş 
alanları oluşturulması uçun mumari düzenlemenin yapılması,
• Eksik geçiş kapılarının oluşturulması, mevcut kayar kapıların tadilatı,
• Uygun filtreleme ve havalandırma ile temiz oda şartlarının sağlanması,
• Uygun koşulları sağlayacak iklimlendirme tadilatı (standart ısıyı sağlayacak 
klimatizasyon), 
• İşleme ve saklama bölümlerinin anti-bakteriyal epoksi içerikli boya ile boyanması 
ve duvar tavan tadilatları ile birlikte dışarıya kirli - temiz malzemelerin geçirileceği 
ayrı pencerelerin (pass-box’ların) oluşturulması,
• Butonlu acil çıkış kapısının oluşturulması, 
• Paslanmaz çelik tezgah temini,
• Ürünlerin saklandığı derin dondurucular, azot tankları ve diğer cihazlara elektrik 
kesintisine karşın uygun UPS desteğinin sağlanması.

CİHAZ & SİSTEM:
• Etiketleme sistemi: Ürün karışıklığına engel olması için ürünü tanımlayan, Ege 
Üniversitesi account’ı ile yurtiçi ve yurtdışından hücresel ürünün tüm dolaşım 
aşamalarının takip edilebilmesini sağlayan özel bir (ISBT 128 uyumlu) etiketleme 
sistemi yazılımıdır. Satın alınması ya da kiralanması gerekmektedir.  
• Isı/nem/oksijen takip ve alarm sistemi: Ünite içindeki cihazlar ve ortamın 
ısı,nem ve oksijen değerlerini anlık ölçüp limit değerlerin altında veya üstünde 
olması halinde sesli ve ışıklı uyarı veren dijital sistemdir. Sistem dijital olduğundan 
dolayı anormal değerler ölçüldüğünde sorumlu kişilere mesaj olarak ulaşacak ve 
daha erken müdahale yapılarak içeride yer alan kök hücre ürünlerinin 
korunmasını sağlayacaktır.
• Kan dolabı (+40C ): Kan ürünlerinin geçici muhafaza edildiği, karantina dolabı 
olarak da kullanılan +40 C’ye sahip kan dolabı (Hücre işleme ünitesi ve yataklı 
klinik için 2 adet).



KİTVAK’tan hayat projesi...

Altyapı tadilatı:
• Yataklı Ünite’nin iklimlendirme sisteminin revizyonu,
• Negatif basınçlı oda; bulaşıcı enfeksiyonu olan hastaların yatırılacağı 
havalandırılması özel oda oluşturulması,
• Ortamın, odaların basınç ve partikül oranlarının periyodik ölçümü için hizmet 
satın alımı, enfeksiyon riski açısından hava kalitesinin izlemi,
• Ayakta tedavi ünitesinde nötropenik hasta bekleme yeri oluşturulması; 
seperasyon sağlanması, 
• Acil çıkış kapısının yapılması.

Genel ihtiyaçlar:
• Elektronik veri kayıt sistemi (Yazılım): Kök Hücre Nakil Ünitesi’ne özel elek-
tronik kayıt sisteminin oluşturulmasıdır. Donör Koordinatörlüğü - Kemik İliği 
Toplama Merkezi - Hücre İşleme Merkezi - Yataklı Kök Hücre Nakil Ünitesi arasında 
iletişim kurulması ve hasta, ürün takibini sağlayan, tüm kayıtların bu sistemde 
yedeklenmesini amaçlayan ve erişebilirliliği Kök Hücre Nakil Ünitesi’ne özel siste-
min oluşturulması sağlanacaktır.

• Jacie Akreditasyonu başvuru ücreti



KİTVAK’tan hayat projesi...

Sonuç...

Tüm bu yapılacak işlere bakıldığında
tahminen iki milyon liraya ihtiyacımız olduğu 
görülmüştür. 

Biz yola çıktık. Gerek etkinliklerimizle 
gerekse dostların desteğiyle bu hizmeti 
yerine getirip çocuklarımızın hayatını 
kurtarmak ve ebeveynlerine
umut verebilmek için yola çıktık.

Vereceğiniz her destek bizim için 
can suyu olacaktır. 

Bizimle misiniz?



Kitvak kimdir?



KİTVAK’ın (Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı)
öyküsü 1991 yılında başlar. Daha çok lösemili çocuklara maddi ve manevi destek vermek,
ailelerine destek olabilmek amacıyla KİT-DER kurulmuştur.

KİT-DER dönemindeki en çok öne çıkan ve uzun süre herkesin diline takılan slogan ise 
“Yaşamak çocuklarımızla güzel!” dir.

Dernek, 1996 yılında büyük bir proje geliştirince bir vakıf kurma kararı almıştır. 
Dönemin İzmir Valisi Sayın Kutlu AKTAŞ ve eşi Merhume Tülay AKTAŞ'ın da aralarında olduğu, 
bu amaca inanmış 53 kişi bir araya gelerek, Prof. Dr. Suat ÇAĞLAYAN'ın başkanlığında, 
kısa adı "KİTVAK" olan Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve 
Geliştirme Vakfı kurulmuştur. 

Eserlerimiz...

Ege Üniversitesi bünyesinde, öncelikle çocukların sağlığı için bir onkoloji
hastanesi yapılması kararı alınmış, Rektörlüğe yapılan başvuru sonucunda, 
Ege Üniversitesi bünyesinde arazi tahsisi yapılmıştır. 

Hastanenin resmi açılışı 18 Mayıs 2004 tarihinde kalabalık bir hayırsever topluluğu ve 
protokol eşliğinde yapılmıştır.

KİTVAK...



Hastane açılışının ardından hasta yakınlarının konaklama problemlerini çözmek adına 
7 Ekim 2011 tarihinde ikinci eser olarak ilk konukevi Ege Üniversitesi KİTVAK Hasta ve
Hasta Yakınları Konukevi Kitvak tarafından inşa edilerek üniversiteye verilmiştir.

KİTVAK...



18 aralık 2017 tarihinde ise üçüncü büyük eser Dokuz Eylül Üniversitesi 
KİTVAK - Abdulrezzak Sancak Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi hizmete girmiştir.

Böylece Kitvak, İzmir’de, başka hiçbir vakfın başaramadığını başarmış ve topluma
üç büyük ve önemli eseri armağan etmiştir.

KİTVAK...



Desteğiniz için peşinen çok teşekkür ederiz.

Biliyoruz ki, birlikte olursak, elele verirsek,
hayat bizim için akar,
çocuklarımız güler,
anne babaların yürekleri huzur bulur,
biz de sizinle birlikte
en büyük mutluluğu yaşarız...

Elele çok daha ilerilere...

KİTVAK...



www.kitvak.org

KİTVAK Kemik İliği Transplantasyon ve
Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı

Kitvak bağışlarınız için:
• İş Bankası İzmir Alsancak Şubesi Hesap No: 1166215 Iban: TR65 0006 4000 0013 4011 1662 15

• Halk Bankası Konak - İzmir Şubesi IBAN TR74 0001 2009 7340 0016 0000 08
ya da www.kitvak.org adresimizden online bağış yapabilirsiniz.


