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3-9 KASIM  
DOKU ve ORGAN BAĞIŞI HAFTASI 

 
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 
denebilecek organ nakli, tüm dünyada yüz binlerce hastanın yaşam süresini uzatmıştır. 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.1 
 
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.2 Organ 
nakline örnek olarak kalp, böbrek, karaciğer, akciğer, pankreas ve ince barsakların nakli, doku nakline 
örnek olarak ise kemik, kemik iliği, kornea, yüz ve kalp kapağı gibi dokuların nakli gösterilebilir.  
 
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.3  
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.4 
 
Ülkemizde organ nakillerinin %75-80’i canlı vericiden yapılmakta iken bu yüzde Avrupa’da tersine olacak 
şekilde %80 kadavradan gerçekleşmektedir. 5 Bu durum organ bağışı konusunda ülkemizde yeterli 
farkındalığın olmadığını düşündürmektedir.  
 
3-9 Kasım tarihleri arasında etkinliklerle gündeme taşınan Doku ve Organ Bağışı Haftası toplumun organ 
bağışına olan dikkatini artırmak ve insanların organ bağışına daha ilgili olmasını hedeflemektedir.  
 

Bağışlanan her organ yaşama tutunan bir insandır. 
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