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DOKU, ORGAN NAKLİ ve BAĞIŞ HAFTASI 

3-9 KASIM (2021) 
 
Organ nakli; organların görevlerini yapamaması ve vücuda zarar vermeye başlaması sonucu sağlıklı 
organlara sahip, beyin ölümü gerçekleşmiş ya da canlı kişiden ihtiyaç duyulan organın alınması ve hasta 
kişiye nakledilmesi işlemidir. Dünya genelinde 50 yıldır başarıyla sürdürülen bu işlemde nakli mümkün 
olan organlar böbrekler, kalp, akciğer, pankreas ve ince bağırsak, doku nakline örnek olarak ise kemik, 
kemik iliği, kornea, yüz ve kalp kapağı gibi dokuların nakli gösterilebilir.1  
 
Doku ve organ nakli ile kişilerin hayatının kurtulmasının yanı sıra gerekli yaşamsal fonksiyonlarına 
tekrar sahip olması sağlanabilir: 1 

 Kornea nakli ile körlükten, 
 Kök hücre nakli ile genetik veya sonradan kazanılmış kan hastalıkları ve bazı lösemilerden, 
 Kalp kapağı değişimi sonrası ise kişi uzun süreli antikoagülan tedaviden kurtulabilir. 

 
Yaklaşık iki yıldır ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi organ nakillerini 
sekteye uğratmıştır. Hastalık seyri itibariyle de organ yetmezliği oluşturma ihtimali yüksek bir hastalık 
olup, hem yeni ihtiyaçlar doğurmakta, hem de organ nakli geçirmiş kişilerde bulunan düşük bağışıklık 
düzeyleri nedeniyle bu bireyleri risk altına sokmaktadır. Bu dönemde canlı donörden ve yüksek vaka 
sayısı görülen bölgelerde kadavradan nakil işlemleri sadece acil durumlar için önerilmektedir.2  
 
Organ nakli için gerekli olan organın elde edilmesinde ortaya çıkabilecek etik durumlarla ilgili 
düzenlemelere bakıldığında, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1991 yılında oluşturulan "Dünya Sağlık 
Örgütü Transplantasyon Rehber Prensipleri" ve Mayıs 2008'de imzalanan İstanbul Sözleşmesi ile organ 
kaçakçılığının ve organ trafiğinin önüne geçilmek istenmiştir3. Türkiye’de 29 Mayıs 1979'da kabul edilen 
2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun”da yer alan 
birkaç maddeye baktığımızda;  

 Bir kişinin hayatta iken kendi isteği ile, tıbben yaşamı sona erdikten (beyin ölümü 
gerçekleştikten) sonra doku ve organlarının, başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin 
vermesi ve bunu en az iki tanık huzurunda belgelemesi gerekmektedir. 

 Akli dengesi yerinde, 18 yaşından büyük olan herkes organ bağışında bulunabilir.  
 Kişiler, organlarının birini bağışlayacağı gibi tamamını da bağışlayabilir. 
 Oto-greftler, saç ve deri alınması ve aşılanması ve kan transfüzyonu bu kanuna tabi değildir. 
 Organ ve dokuların bedel veya çıkar karşılığında alım ve satımı yasaklanmıştır. 

 
Dünyada yıllık yaklaşık 154.000 organ nakli gerçekleştirilmektedir. Bunların beşte ikisini canlı donörden 
elde edilen böbrek nakilleri, beşte birini ise canlı donörden elde edilen karaciğer nakilleri 
oluşturmaktadır.5 Türkiye'ye bakıldığında ise, yaklaşık 4.000 toplam organ nakli gerçekleştirildiği ve  

 
1 [Internet] https://www.who.int/health-topics/transplantation#tab=tab_1/ Erişim: 26.10.2021.  
2[Internet] http://www.tond.org.tr/tr/sayfalar/duyurular/organ-nakilli-hastada-COVID-19.pdf Erişim: 26.10.2021. 
3[Internet] https://www.who.int/health-topics/transplantation#tab=tab_3 Erişim: 26.10.2021. 
4 [Internet] Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun. (1979, 29 Mayıs). Resmi Gazete 
(Sayı: 16655). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf,  
5 [Internet] http://www.transplant-observatory.org/ Erişim: 26.10.2021. 
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yaklaşık 25.000 gibi yüksek sayıda hastanın organ bağışı beklediği görülmektedir (30.06.2021 verilerine 
göre). 6 

 
Türkiye’de 567.368 organ bağışçısı (bağış kartı sahibi) bulunmaktadır. Bağışçı olmak isteyenler organ 
nakli yapan merkezlerde, hastanelerde, organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vb. kuruluşlarda veya E-
nabız üzerinden başvuruda bulunarak bağışçı olabilir; bağışçıların ailelerini bilgilendirmesi daha sonra 
yaşanabilecek karışıklıkların önlenebilmesi açısından önemlidir. 6,7 Bağışçı olunması durumunda verilen 
organ bağışı kartı istendiği zaman iptal ettirilebilir. 8  
 
Doku ve Organ Bağışı Haftası, ülkemizde organ bağışına yönelik farkındalığı artırmak, kişilerin bu 
konuda aklında bulunan sorularına cevap bulabileceği etkinlikler ile geçirilmektedir. Yapılan 
etkinliklerden biri de katılan kişilerden gönüllü olanlara organ bağışı kartı hazırlanması ve böylece 
kişilerin organ bağışında aktif rol oynamasını sağlamaktır.  
 
 

                                                           9 

 
 

Organ Bağışı Koşulsuz Sevgidir. 
Haydi Organ Bağışına! 

 
 
 
 
 
 

6 [Internet] https://www.tonv.org.tr/tr/organ-bagisi/istatistikler/# Erişim: 26.10.2021.  
7 [Internet] https://organ.saglik.gov.tr/# Erişim: 26.10.2021. 
8 [Internet] http://www.organnakli.hacettepe.edu.tr/bagis.shtml Erişim: 26.10.2021. 
9 [Internet] http://www.tonv.org.tr/tr/organ-bagisi/organ-bagisi-icin-nereye-basvurabilirim/ Erişim: 26.10.2021. 
10 [Internet] https://www.awarenessdays.com/awareness-days-calendar/organ-donation-week/ Erişim: 26.10.2021 
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