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Doku Organ Bağışı

Doku; organları meydana getiren, şekil ve yapı 

bakımından benzer olan ve aynı vazifeyi gören, 

birbirleriyle sıkı ilgisi olan aynı kökten gelen 

hücreler topluluğuna verilen isimdir. 

Örneğin; Kalp kapağı, kornea, kemik, kemik iliği, 

kıkırdak, kas dokusu, bağ dokuları, ...

Kan, tıbbi açıdan bir doku olarak kabul edilmesine 

rağmen birçok ülkede yasal olarak organ ve doku 

nakli kapsamı dışında tutulmaktadır.

Öztürkler, Cemal, Hukuk Uygulamasında Tıbbi Sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbi Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, Ankara 2003, s .195.



 Organ ise Latin kökenli bir kelime olup, biyolojide belirli 

bir görevi yapan ve sınırları belli doku grubu olarak 

tanımlanmaktadır. 

 Örneğin; böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, deri, dalak, 

mide, göz, rahim, pankreas ve ince bağırsak. 

Öztürkler, Cemal, Hukuk Uygulamasında Tıbbi sorumluluk, Teşhis, Tedavi ve Tıbbi   Müdahaleden Doğan Tazminat Davaları, Ankara 2003.
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 Organ nakli,  vücutta görevini yapamayan bir organın 

yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve 

aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi 

işlemidir. 

 Yirminci yüzyılın tıp mucizelerinden biri denilebilecek 

organ nakli, tüm dünyada yüz binlerce hastanın yaşam 

süresini uzatmıştır. 

Organ Kaçakçılığı ve Organ Nakli Turizmi İstanbul Deklarasyonu. İstanbul, 2008; 1. 

Doku / Organ Bağışı



Bilimsel ve klinik gelişmelere paralel olarak 

organ bağışçılarının ve onların ailelerinin 

göstermiş olduğu sayısız yücelik örneği 

sayesinde organ nakli hayat kurtaran bir tedavi 

olmanın ötesinde insani dayanışmanın ışıldayan 

bir sembolü haline gelmiştir.

Organ Kaçakçılığı ve Organ Nakli Turizmi İstanbul Deklarasyonu. İstanbul, 2008; 1. 
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 İnsan hücre, doku ve organ nakli, alternatif bir tedavinin 

ve karşılaştırılabilir etkili yolların bulunmadığı durumlarda 

birçok hayat kurtarır ve alıcı kişinin vücudunun asli 

işlevlerini kazanmasını sağlar.

 Organ nakline örnek olarak kalp, böbrek, karaciğer, 

akciğer, pankreas ve ince bağırsakların nakli, doku 

nakline örnek olarak ise kemik, kemik iliği, kornea, yüz 

ve kalp kapağı gibi dokuların nakli gösterilebilir. 

Transplantation of human cells, tissuesand organs. http://www.who.int/transplantation/en/ erişim: 07/10/2014 
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 Organ naklinde verici kaynağı canlı bir kişi ya da kadavra 

olabilmektedir. Her iki durum da belirli izinlere ve şartlara 

bağlanmıştır. 

 Bir kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı 

sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların 

tedavisi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu 

belgelendirmesine organ bağışı denir.

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği, 25748 sayılı resmi gazete, 07.03.2005. http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-560/organ-ve-doku-nakli-hizmetleri-yonetmeligi.html 
Erişim tarihi: 07.10.2014 
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 Ülkemizde 2007 yılı verisi ile 51 bin organ bağış kartı olan 

kişi vardır. 

 Organ bağışı yapılırken doldurulan kartta yer alan böbrek, 

karaciğer, pankreas, kalp, akciğer, kornea gibi organ ve 

dokuların isimleri işaretlenerek bağışlanacak organ/doku 

seçilebilmektedir. 

 Bağışta bulunan kişi dilerse hepsini işaretleyerek 8 kişiye 

yeni bir hayat verebilir.

Sağl ık Bakanlığı Organ ve Doku Al ınması, Saklanması ve Nakli Hakkında 2238 sayılı kanun, 29.05.1979. http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-445/tarihi29051979--sayisi2238--rg-
tarihi03061979--rg-sayis-.html Erişim Tarihi: 07.10.2014 
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 Türkiye’de organ nakillerinin %75-80’i canlı 

vericiden yapılmaktadır.

Bu yüzde Avrupa’da tersine olacak şekilde %80 

kadavradan gerçekleşmektedir.

Bu durum organ bağışı konusunda Türkiye’de 

yeterli farkındalığın olmadığını düşündürmektedir. 

Bölükbaş N, Eyüpoğlu A, Kurt P. Organ bağışı hakkında üniversite öğrencilerinin düşünceleri. OndokuzMayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2004; 21(2):73-77. 
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• Türkiye’de organ naklini düzenleyen yasa 
1979 yılında çıkarılmıştır: 2238 sayılı “ORGAN VE 

DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ 

HAKKINDA KANUN”

• Bu yasa 1982 yılında yeniden düzenlenmiş 

olup hala bu yasaya göre organ nakil 

hizmetleri yürütülmektedir.

Türkiye’de Yasal Durum Nedir?



Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

organ veya dokusu alınan kişinin ölmüş olması, 

organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında buna 

izin vermiş olması veya hayatta iken yakınlarının 

rızasının sağlanması, 

alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir ücret 

alınmaması, 

 tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu 

nakle razı olması

gerektiğini belirtmiştir.

[internet] http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/%E2%80%9Corgan-bagisi-candan-cana-giden-en-buyuk-sadakadir%E2%80%A6/9439 Erişim: 2.11.2015
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Bağışlanan her organ yaşama tutunan 

bir insandır.
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