
KOD İŞLEM ADI /SERVICES AÇIKLAMA/ EXPLANATION
FİYAT/PRİCE

(EURO/€)

1 TARAMA AKTİVASYON/ACTIVITY

2 SK913010 Ön Tarama/ Preliminary Search  No Charge 

3 SK913020 Tarama Aktivasyon/ Search Activation                  100 € 

6 HLA TİPLEME/ HLA Typing

7 SK914010 HLA A moleküler yüksek çözünürlükte/ HLA-A High Resolution                  300 € 

8 SK914020 HLA B moleküler yüksek çözünürlükte/ HLA-B High Resolution                  300 € 

9 SK914030 HLA C moleküler yüksek çözünürlükte/ HLA-C High Resolution                  300 € 

10 SK914040 HLA DR moleküler yüksek çözünürlükte/ HLA-DRB1 High Resolution                  300 € 

11 SK914050 HLA DQ moleküler yüksek çözünürlükte/ HLA-DQB1 High Resolution                  300 € 

12 KONFİRMASYON (HASTA-VERİCİ)/CONFIRMATORY TYPING (Patient-Donor)

13 SK915010
Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için)/ High Resolution DNA typing ( for Per 

Locus)  
                 400 € 

SK915020 Konfirmasyon Testi Kan Örneği Temini/ Blood sample procurement (unconfirmed)

Donör bilgilendirmesi, kan grubu ve enfeksiyöz test ücretlerini içerir./ Includes donor information session (This 

information only includes the CT Process), Blood group (AB0, RhD), Infectious Disease Markers (HIV-1, HIV-2, 

HCV, HBsAg, STS, CMV IgM/ IgG, EBV IgM/ IgG)

                 700 € 

14 DONÖR HAZIRLIK/WORK-UP

15 SK916010 Donör Bilgilendirme/ Donor İnformation Session                  350 € 

16 SK916020 Fizik Muayene/ Physical Examination                  500 € 

17 SK916030
Enfeksiyöz Makırlar ve Diğer testler/ Infectious Disease Markers ıncluding IDM tests as HIV-1, HIV-2, 

HCV, HBsAg, STS, CMV (Other tests)
              2.000 € 

18 SK916040 G-CSF Uygulama/ G-CSF Injection               3.000 € 

19 SK916050 Tam Kan/ Whole Blood                  500 € 

20 SK916060 Otolog Kan/ Autologous Blood                  500 € 

21 HÜCRESEL ÜRÜN TOPLANMASI/ STEM CELL UNIT COLLECTION

22 SK917010 Kemik İliği Toplanması/ Bone Marrow Harvesting

Donör bilgilendirmesi, donör muayenesi, otolog kan, enfeksiyöz markerlar ve diğer testler, donör hazırlık 

koordinasyon, donörün hastaneye yatışı, donor iş gücü kaybı ücreti (ihtiyaç halinde), donör ulaşım ve 

refakatçi(gerekirse) harcamaları, ürün toplama ücretlerini içerir./ Includes donor information session, medical 

assessment,Autologous units, Infectious Disease Markers, work-up management fee, donor Hospitalization,  

replacement of  donor lost income (if necessary), donor travel expense and accompanying person expense (if 

necessary), Collection fee

            20.000 € 

23 SK917020 PBSC Ürün Toplanması/ PBSC (Stimulated)

Donör bilgilendirmesi, donör muayenesi,  G-CSF uygulaması, enfeksiyöz markerlar ve diğer testler, donör hazırlık 

koordinasyon, donör konaklama, donor iş gücü kaybı ücreti (ihtiyaç halinde), donör ulaşım ve refakatçi(gerekirse) 

harcamaları, ürün toplama ücretlerini içerir./ Includes donor information session, medical assessment, G-CSF 

injection, Infectious Disease Markers, replacement of  donor lost income (if necessary), work-up 

management fee,  donor accomodation expence, ),donor travel expense and accompanying person expense 

(if necessary), Collection fee

            20.000 € 

24 SK917030 Aferez, Terapötik lökoferez (1 seans)/ DLI (Unstimulated Leukapheresis)

Donör bilgilendirmesi, donör muayenesi, enfeksiyöz markerlar ve diğer testler, donör hazırlık koordinasyon, donör 

konaklama, donor iş gücü kaybı ücreti (ihtiyaç halinde), donör ulaşım ve refakatçi(gerekirse) harcamaları, ürün 

toplama ücretlerini içerir./ Includes donor information session, medical assessment, work-up management fee, 

Infectious Disease Markers,   replacement of  donor lost income (if necessary), donor accomodation expense, 

donor travel expense and accompanying person expense (if necessary), Collection fee

            12.000 € 

25 SK917040 Kök hücre dondurulması/ Cryopreservation of stem cell unit               2.000 € 

26 DİĞER HUSUSLAR/OTHER SUBJECTS

27 SK918010
Donör sağlık değerlendirme öncesi erteleme-iptal/ Cancellation/postponement before donor physical 

examination

Donör bilgilendirmesi, donör hazırlık koordinasyon ücretlerini içerir./ İncludes donor information session, work-

up management fee
                 770 € 

28 SK918020
Donör sağlık değerlendirme sonrası erteleme-iptal/ Cancellation/postponement after donor physical 

examination

Donör bilgilendirmesi, donör muayenesi,   enfeksiyöz markerlar ve diğer testler, donör hazırlık koordinasyon, donör 

konaklama, donor iş gücü kaybı ücreti (ihtiyaç halinde), donör ulaşım ve refakatçi(gerekirse)  ücretlerini içerir./ 

Includes donor information , medical assessment, Infectious Disease Markers (orther tests if necessary), 

work-up management fee, donor accomodation expense (if necessay), replacement of  donor lost income (if 

necessary), donor travel expense  and accompanying person expense (if necessary), 

              5.000 € 
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29 SK918030
G-CSF Uygulama aşamasında erteleme- iptal (Herbirgün)/Cancellation/postponement in the process of 

filigrastim injection process 

Donör bilgilendirmesi, donör muayenesi,   enfeksiyöz markerlar ve diğer testler, G-CSF uygulama, donör hazırlık 

koordinasyon, donör konaklama, donor iş gücü kaybı ücreti (ihtiyaç halinde), donör ulaşım ve refakatçi(gerekirse)  

ücretlerini içerir./Includes donor information , medical assessment, Infectious Disease Markers (orther tests if 

necessary),G-CSF injection, work-up management fee, donor accomodation expense,  replacement of  donor 

lost income (if necessary), donor travel expense  and accompanying person expense (if necessary)

              8.000 € 

30 SK918040 Kök hücre toplandıktan sonra erteleme-iptal/Cancellation/postponement after collection of stem cell unit 

Donör bilgilendirmesi, donör muayenesi,   enfeksiyöz markerlar ve diğer testler, Otolog kan ,G-CSF uygulama, 

donör hazırlık koordinasyon, donör konaklama, donor iş gücü kaybı ücreti (ihtiyaç halinde), donör ulaşım ve 

refakatçi(gerekirse), donörün hastaneye yatışı,  ücretlerini içerir./ Includes donor information , medical 

assessment, Infectious Disease Markers (orther tests if necessary), Autologous units, G-CSF injection, work-

up management fee, donor accomodation expense,  replacement of  donor lost income (if necessary), donor 

travel expense  and accompanying person expense (if necessary), Donor Hospitalization

            20.000 € 

31 SK919010 Taşıma/ Shipping  Varies  


