
TÜRKÖK MERKEZİ ARACILIĞI İLE YAPILAN KEMİK İLİĞİ/KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISININ BAŞVURULARI 

Yayınlanma Tarihi: 09.05.2022 Güncellenme Tarihi: 

Türkiye Kök Hücre Merkezinin bildirimi ve resmi başvuru talebi üzerine
 kemik iliği/kök hücre bağışçısı, tarama veya kemik iliği/kök hücre temini amacı ile sağlık 

tesisine başvurur. 

Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. 
Bu nedenle sağlık tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.

Tahakkuk kaydı 
120.01.15.09 Diğer Sağlık Bakanlığı  Hesabı…...BORÇ 
                600.01.95 Türkök Ulusal Kemik İliği Bankası           
                                                               Gelirleri……...ALACAK                       
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         Tahsilat kaydı 
102- Bankalar Hesabının İlgili Alt Hesabı….…...BORÇ 
                 120.01.15.09 Diğer Sağlık Bakanlığı  Hesabı….. ALACAK 

Bağışçının 
sağlık değerlendirme

 sürecinde «Donör Sağlık 
Değerlendirme Test İstem ve Sonuç 
Formu» nda yer almayan ancak tıbbi 

geçmişine dayalı olarak 2  (iki) 
konsültasyon dışında ek 
konsültasyon veya tetkik 

ihtiyacı var mı?

E

İlgili işlemler, bağışçının sosyal 
güvencesine göre fatura edilir. Sosyal 
güvencesi yok ise TÜRKÖK’e bilgi verilir ve 
TÜRKÖK’ün görüşü doğrultusunda hareket 
edilir. TÜRKÖK’ten onay alındığı takdirde  
sunulan hizmetler TÜRKÖK’e ayrıca fatura 
edilir.

- TÜRKÖK’ün gerek görmesi halinde seroloji testleri tekrarlanır ve TÜRKÖK tarafından ayrıca ödenir. 
- Vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşların işlemlerinin sağlık tesisinde yatış yapılarak 
gerçekleştirilmesi halinde yatak ücretleri, tedavi paketlerine ek olarak ayrıca TÜRKÖK’e fatura edilir. 
- Bağışçının talebi ve TÜRKÖK’ün onayı doğrultusunda G-CSF uygulamasının ikamet ettiği şehirde yapılması 
halinde muayene ve işlem bedeli TÜRKÖK’e ayrıca fatura edilir.(Aferez merkezi dışındaki sağlık tesisleri için)

H

İşlemi tamamlanan bağışçıya sunulan hizmet bedelleri takip eden ayın ilk haftası içerisinde (icmalin ekinde 
her bir hasta için ayrı Fatura eki belgeleri olacak şekilde) fatura düzenlenerek TÜRKÖK’e gönderilir.

TÜRKÖK;  ilgili faturayı tebellüğ 
tarihinden itibaren 30 (otuz) gün 
içinde Sağlık Tesisine ödemelidir.

30 gün
 içerisinde 

ödeme yapıldı 
mı?

E

Hizmet tutarı 
temerrüde düşmüş 
sayılır. Ödenmeyen 
her gün için 6183 

sayılı Kanun’a göre 
yasal faiz işletilir.

H

Hücresel ürün toplama hizmetlerinin  “Terapötik Aferez Merkezleri ve Üniteleri 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülmesi ve  ürün toplama işlemlerinin de 

“TÜRKÖK” tarafından bildirilen planlamaya uygun yapılması gerekmektedir . 

TÜRKÖK Hücresel Ürün Temin İşlemleri, Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi Ek-1 Usul ve Esasların 13. 
maddesi ve eki EK-2 listesi hükümleri doğrultusunda  TÜRKÖK’e fatura edilir. 

(Bu işlemler için hastaya veya başkaca bir kuruma fatura kesilemez .)
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