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3-9 KASIM DOKU, ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞ HAFTASI (2022)  
 
Organ nakli bir organın vericiden (donör) çıkarılarak işlevini yerine getiremeyen ya da eksik olan organın 
yerini almak üzere bir alıcı vücuduna nakledilmesidir. Doku veya organ naklinde donör olabilecek kişiler 
canlı, ölü, beyin ölümü gerçekleşmiş ya da makinelerle hayatını sürdüren bireyler olabilir.1 

 
Alıcı-verici ilişkisine göre organ nakli çeşitleri değişmektedir. ‘’Allogreft’’ aynı türün farklı genetikteki 
bireyleri arası, ‘’izogreft’’ ise genetik olarak özdeş olan bireyleri arası (tek yumurta ikizi birey) 
gerçekleştirilen organ naklidir. ‘’Ksenograft’’ veya ‘’ksenotransplantasyon’’ ise iki farklı tür arası olan 
organ naklidir.2 
 
Dünya genelinde transplantasyon için uygun olan organlar; böbrekler, kalp, akciğer, pankreas ve ince 
bağırsak, uygun dokular; kompozit doku nakli (Yüz ve saç derisi, ekstremiteler) ve kornea nakli, uygun 
hücre; kemik iliği, kök hücre, pankreas adacık hücre naklidir.3 
 
Doku ve organ nakilleri yaklaşık 50 yıldır başarıyla gerçekleştirilmekte olup kornea nakli ile körlükten, 
hematopoetik kök hücre nakli ile edinilmiş ya da doğuştan lösemilerden, kalp kapağı değişimi sonrası 
riskli ve uzun süreli antikoagülan kullanımından kurtulmayı sağlamaktadırlar.1 

 
Organ naklinde organ kaçakçılığı gibi nakillerin suistimal edilmesinin önüne geçmek amacıyla Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından 1991 yılında "Dünya Sağlık Örgütü Transplantasyon Rehber Prensipleri" 
yayınlanmıştır. Bu ilkeler yaklaşık 20 yıl boyunca mesleki uygulamalar sırasında ve dünya geneli 
mevzuatların yapılandırılmasında yol gösterici olmuştur. "Dünya Sağlık Örgütü Transplantasyon Rehber 
Prensipleri" 21 Mayıs 2010 tarihinde güncellenmiştir. Mayıs 2008’de imzalanan İstanbul Sözleşmesi ile 
organ bağışı ile ilgili etik prensipler güvence altına alınmaya çalışılmıştır.4 
 
Türkiye’de 29 Mayıs 1979'da kabul edilen 2238 sayılı “Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması 
ve Nakli Hakkında Kanun” a göre; 

 On sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir 
bölümünü bağışlayabilir. 

 Kişi sağlığında vücudunun tamamını veya dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için 
bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda 
açıklamamış ise sırayla eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar 
yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ ve doku alınabilir.  

 Aksine bir vasiyet ibraz edilmedikçe kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular 
alınabilir. 

                                                           
1 [Internet], https://www.who.int/health-topics/transplantation#tab=tab_1, Erişim:08.11.2022. 
2 Kocaay AF, Tüzüner A. Ksenotransplantasyon İmmunolojisi, Türkiye Klinikleri J İmmün Alerji-Özel Konular. 2013;6(2):119-
22, Erişim: 08.11.2022. 
3 [Internet]https://www.tonv.org.tr/tr/organ-bagisi/organ-doku-ve-hucre-nakli/ Erişim: 08.11.2022. 
4 [Internet]https://www.who.int/health-topics/transplantation#tab=tab_3, Erişim: 08.11.2022. 
5 [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 Erişim: 09.11.2022. 
 
 
 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
https://www.who.int/health-topics/transplantation#tab=tab_1
https://www.tonv.org.tr/tr/organ-bagisi/organ-doku-ve-hucre-nakli/%20Erişim
https://www.who.int/health-topics/transplantation#tab=tab_3
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2238.pdf


 
 
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 
TOPLUM İÇİN BİLGİLENDİRME DİZİSİ (2022/2023-13) 

 

Bu dokuman, Büşra Bestegül Ünal tarafından, Prof. Dr. Kerim Hakan Altıntaş danışmanlığında 09.11.2022 tarihinde hazırlanmıştır.  
Bilgilendirme notunun aşağıda belirtilen şekilde kaynak gösterilmek şartıyla yazılı, elektronik, vb. ortamlarda kullanılması önerilmektedir: 

Ünal BB., Altıntaş KH. Organ Nakli ve Bağış Haftası Bilgilendirme Notu-HÜTF Halk Sağlığı AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi 2022/2023-13-[Internet] 
http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/. Erişim:14.11.2022. 

 Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu 
belirtmişse organ ve doku alınamaz. 

 Bir bedel veya başkaca çıkar karşılığı, organ ve doku alınması ve satılması yasaktır 
 Organ veya doku alacak hekimler donör ve alıcıyı her konuda bilgilendirmeli, olası tehlike ve 

komplikasyonları anlatmalı ve onamlarını almalıdır. 
 Organ naklinin beraberinde oluşabilecek komplikasyonları önlemek amacıyla alıcı ve verici 

hastalara gerekli tüm tahlilller yapılmalı sonuçlar olurluluk raporuyla belgelenmelidir. 5 
 
Dünyada yıllık (2020) yaklaşık 129.681 organ bağışı yapılmaktadır. Organ bağışı sıklığı, organ bağışına izin 
veren ve kısıtlayan yasalar açısından farklılık göstereceği için ülkeler arasında da farklı sıklıktadır. İspanya, 
ABD, Portekiz en çok bağış yapan ülkelerdir.6,7 
 
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de hali hazırda 26.894 kişi organ nakli için 
beklemektedir. Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi'nde (TODBS) 607 bin 669 kişi organ nakli için 
gönüllü olarak kaydedilmiştir. Ülkemiz organ nakli için gerekli donanıma ve deneyime sahiptir, fakat 
kadavra donör yetersizliği aşılması gereken bir sorundur.8  
 
Organ bağışı yapmak isteyenler organ nakli yapan merkezi hastanelerde, organ bağışı ile ilgilenen dernek, 
vakıf vb kuruluşlarda iki tanık huzurunda onam formunu imzalayarak ya da e-nabız üzerinden bağışçı 
olabilirler. Bağış yapacak olan kişilerin yakınlarını ve ailelerini bilgilendirmesi daha sonra çıkabilecek 
aksaklıkları önlemek açısından önemlidir. Bağışlanan organlar alıcıların önce kan grubu uyumuna sonra 
doku uyumuna bakılarak nakledilir. Kan ve doku uyumunun yanı sıra her bir organa spesifik belirlenmiş 
kriterlere ve hastaya göre aciliyet durumu göz önünde bulundurularak cinsiyet, din, ırk, zenginlik-fakirlik 
gözetmeksizin organ nakli gerçekleştirilir. 9 

 
Ülkemizde 3-9 Kasım Doku Ve Organ Bağışı Haftası olarak belirlenmiştir. Bu haftanın amacı organ naklinin 
önemini anlatmak, nakil ile ilgili sorunları her aşamada ele alarak yanıtlamak, kazandıracağı hayatları 
hatırlatarak farkındalığı artırmaktır. 
 
 

                                                           
 
6 [Internet] http://www.transplant-observatory.org/ Erişim: 09.11.2022. 
7 [Internet]https://www.statista.com/statistics/398645/global-estimation-of-organ-transplantations/ Erişim: 09.11.2022. 
8 [Internet]https://shgmorgandb.saglik.gov.tr/ Erişim: 09.11.2022. 
9 [Internet]http://www.organnakli.hacettepe.edu.tr/bagis.shtml  Erişim:09.11.2022. 
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