


 Kişi hayatta iken, serbest 
iradesi ile tıbben yaşamı 
sona erdikten sonra doku 
ve organlarının başka 
hastaların tedavisi için 
kullanılmasının izin 
verilmesine organ bağışı 
denir. 



 2238 sayılı ‘‘Organ ve Doku Alınması, 

Saklanması ve Nakli’’ hakkındaki kanunda:  

 

 ‘‘18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde 

olan herkes organlarının tamamını veya bir 
bölümünü bağışlayabilir’’ denmektedir. 



 İl Sağlık Müdürlüğünde, 
 

 Hastanelerde, 
 

 Emniyet Müdürlüklerinde (Ehliyet alımı 
sırasında), 
 

 Organ nakli yapan merkezlerde, 
 

 Organ nakli ile ilgilenen Vakıf, Dernek vb. 
kuruluşlarda yapılabilir. 



 Hepatit (A-B-C) hastaları, 

 Şeker hastaları, 

 Kanser hastaları, 

 Ağır iltihabi rahatsızlığı bulunan hastalar, 

 Kronik hastalığı bulunan hastalar, 

 HIV (AIDS) tanısı alan hastalar organ 
bağışında bulunamaz. 



 Organ bağışında 
bulunabilmek için; 
organ bağış senedini 
iki tanık huzurunda 
doldurup imzalamak 
yeterlidir. 



 Organ bağışı yapanların bu durumdan ailelerini 
haberdar etmeleri daha sonra çıkacak problemleri 
önleme açısından yararlıdır. 

 Organ bağışında bulunan kişilerin organ bağışı 
kartını daima yanında taşıması, organ bağış 
işleminin karışıklık ve gecikme olmaksızın yerine 
getirilmesini sağlayacaktır. 

 Kişi organ bağışından vazgeçtiği anda organ bağış 
kartını taşımaktan vazgeçmeli ve bu kararı ailesine 
bildirmelidir. Ayrıca E-Devlet üzerinden iptal 
başvuruları yapılabilmektedir. 



 Sadece manevi yaptırım gücü olan, hukuki 
fonksiyon taşımayan sembolik bir karttır. 

 Kişinin organlarının alınabilmesi için mutlaka 
ailesinin onayının alınması gerekmektedir. 

 Yakını yanında olmadan ölmüş birinin 
cebinden organ bağış kartı çıksa bile organları 
ailesinin izni olmadan alınamamaktadır. 

 



 Beyin ölümü kavramını tam olarak 
anlayamama 

 Dini, sosyal ve kültürel unsurlar 

 Vücut bütünlüğünün bozulacağı endişesi 

 Organların kime bağışlanacağı konusunda 
şüphe 

 Hastalarına organlarını almak için iyi 
bakılmayacağı düşüncesi 

 Cenazeyi almakta gecikme ya da cenazeyi 
alamama korkusu 



 Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 
Kurulu 6.3.1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı ile 
organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. 



 BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR? 

 Beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak 
kaybolmasıdır. 

 Beyin ölümü gerçekleşen kişide solunum ve 
dolaşım yoğun bakım koşullarında destek 
makinelerine bağlanarak sürdürülebilirken, beyin 
fonksiyonları yapay olarak sürdürülemez. 

 Bu nedenle beyin ölümü gerçekleştiğinde, kişi 
tıbben ölü kabul edilir.  

 Beyin ölümü gerçekleştiğinde diğer organların 
biyolojik canlılıkları solunum cihazına bağlı olarak 
maksimum 72 saat sürer. Eğer bu süre içinde 
organ bağışında bulunulmazsa beden solunum 
cihazından ayrılır.  



Ülkemizde, diğer ülkelerdeki gibi 4 uzman 
hekim tarafından değerlendirme yapılarak 
beyin ölümü kararı verilir ve buna dair 
rapor hazırlanır (2238 sayılı Organ Ve 
Doku Alınması, Saklanması ve Nakli 
Hakkındaki Kanun 11. ve 13. maddeleri) . 

 

 



 Kardiyoloji,  

 Nöroloji, 

 Beyin cerrahisi, 

 Anesteziyoloji 

uzmanlarından oluşmaktadır. 

 



 Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar 
nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar 
gören organların yerine, canlı veya ölüden 
alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın 
tedavi edilmesine organ nakli denir. 



 CANLI DONÖR 

 

 KADAVRA DONÖR 



 Organ nakli gereken hastanın 3. dereceye 
kadar akrabaları doku, kan grubu vb. uyum 
mevcut ise organ bağışında bulunan kişiye canlı 
donör denir. 

 

 Böbrek ve karaciğer organlarıyla yapılan 
nakildir. 



 Yoğun bakımda tedavisi devam ederken, geri 
dönüşümsüz beyin hasarı gelişmiş hastaların 
organlarının bağışlanmasına kadavra donör 
denir. 

 



 Türkiye’de sağlığına kavuşmak için organ nakli 
olmayı bekleyen 25 bin 769 hasta var. 

 

 Hastaların 22 bin 462’si böbrek nakli bekliyor. 

 

 Geçen yıl beyin ölümü gerçekleşen 2.046 
hastadan sadece 554’ü organ bağışında 
bulunmuştur. 

 




