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SUNUM PLANI

 Neden organ bağışı?

 Organ nakli kimlerden yapılır?

 Organ nakli süreci nasıl  yürütülür?

 Organ bağışı ve nakli hakkında merak ettiklerimiz



NEDEN ORGAN BAĞIŞI?



SAĞLIK TANIMI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ a göre; 

Herhangi bir hastalık ve güçsüzlük 
halinin olmaması değil; bedenen, 
ruhen ve sosyal bakımdan tam bir 
iyi olma durumudur.

Organlarınızı bağışlayın, hayatı ve sevginizi paylaşın!



ORGAN NAKLİ NEDİR ?

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.

Belki de birilerinin yaşam umudusunuz!



HANGİ ORGAN Ve DOKULARIN NAKLİ YAPILABİLİR?

Böbrek

 Karaciğer

 Kalp

 Pankreas

 Akciğer

 Uzuv (Kol)

 Yüz

İnce Bağırsak

 Kalp Kapağı

 Kornea

 Tendon

 Deri

 Kemik ve Kemik İliği



ÜLKEMİZDE ORGAN NAKLİNİN TARİHÇESİ

1975….. CANLI DONÖRDEN BÖBREK NAKLİ

1978….. KADAVRADAN BÖBREK NAKLİ

1988….. KADAVRADAN KARACİĞER NAKLİ

1989….. İLK BAŞARILI KALP NAKLİ

1990….. CANLI AKRABADAN KISMİ KARACİĞER NAKLİ

1991….. KALP KAPAĞI NAKLİ

1998….. KADAVRA KARACİĞERİ İKİYE BÖLÜNEREK İKİ KİŞİYE NAKLİ

2009……KADAVRADAN AKCİĞER NAKLİ

2010….. KADAVRADAN ÇİFT TARAFLI KOL NAKLİ

2011……KADAVRADAN UTERUS (RAHİM) NAKLİ

2012.…..YÜZ NAKLİ



ORGAN NAKLİ

Ülkemizde  yaklaşık 30 bin
insanımızın organ ve doku nakline ihtiyacı var… 

Organ bağışçısı olun, başkalarına yeni bir hayat çizin
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ORGAN NAKLİ BEKLEME LİSTESİ



NAKİL BEKLEYEN HASTALAR

Yılda yaklaşık 
2500  kişi organ nakli beklerken hayatını 

kaybetmektedir.
Akciğer: 26

Böbrek: 1697
İnce bağırsak: 2

Kalp: 183
Karaciğer: 523
Pankreas: 14



NAKİL BEKLEYEN HASTALAR

Yılda yaklaşık olarak

422.000 ölüm 

1998 beyin ölümü

553 tanesinde aile izni



ORGAN NAKLİ

Böbrek hastaları diyalizden 
yaşam desteği alabilirken, 
akciğer, kalp ve karaciğer 
hastalarının tek şansı organ 
naklidir… 

Organ bağışı yapın, hayat kurtarın... 



Organ Nakli Kimlerden Yapılır?



ORGAN NAKLİ KİMLERDEN YAPILIR ?

Yaşayan insandan nakil
(Canlı donör)

Nakil bekleyen hastanın 
4. derece dahil kan ve 

kayın hısımları 
(doku, kan grubu vb. 

uyum mevcut ise) 
organ bağışında 

bulunabilmektedir.

Canlıdan nakil yapılan 
organlar;

Böbrek, Karaciğer

Ölü insandan nakil
(Kadavra donör)

Trafik kazası, kurşunlanma, 

beyin kanaması gibi 
nedenlerle yoğun 

bakımda tedavisi devam 
ederken, beyin ölümü 

denilen geri dönüşümsüz 
beyin hasarı gelişmiş 

hastaların organları 
bağışlandığı taktirde 

bunlar ölü insandan nakil

olarak tanımlanmaktadır.



BEYİN ÖLÜMÜ NEDİR ?

Beyin fonksiyonlarının  geri dönüşümsüz  olarak kaybolmasıdır. 

Beyin ölümü tanısı almış kişilerin hayata dönmesi mümkün değildir.

Yoğun bakım ünitelerinde verilen tüm tıbbi desteğe rağmen 
ortalama 24-36 saat sonra diğer hayati organlar da fonksiyonlarını 
kaybederler.



BEYİN ÖLÜMÜ KURULU

Kanun’un 11. maddesine göre *

Tıbbi ölüm hali; bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak 
suretiyle;

Nörolog ve Anestezi uzmanı veya
Beyin cerrahi uzmanı ve yoğun bakım uzmanı

2 hekimin oy birliği ile kanıta dayalı olarak saptanır.
*Tarihi: 03.06.1979 R.G. Sayısı: 16655 Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun 11. maddesi



BEYİN ÖLÜMÜ ve BİTKİSEL HAYAT FARKI 

Bitkisel hayat

 Hastanın  solunumu 
devam eder.

 Bu hastalar aylarca, 
yıllarca yaşayabilirler.

 Bazı durumlarda 
iyileşme



BEYİN ÖLÜMÜ ve BİTKİSEL HAYAT FARKI 

Beyin ölümü

 Solunum cihazına bağlıdır.

 Ortalama 24-36 saat içinde 
diğer hayati organlar da 

fonksiyonlarını kaybederler.

 Hayata dönmesi mümkün 
değildir.



Organ Nakli Süreci Nasıl  Yürütülür?



Bölge

Koordinasyon 

Merkezi

Bölge

Koordinasyon 

Merkezi

Bölge

Koordinasyon

Merkezi

Ulusal Koordinasyon Merkezi

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İller İllerİllerİller

İller İllerİllerİller

Bölge

Koordinasyon

Merkezi

ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYON SİSTEMİ (UKS)



ORGAN NAKLİ ORGANİZASYONU

BKM tarafından Ulusal Sisteme

Online kayıt yapılması

Kişinin, hayattayken doldurmuş olduğu

Organ ve Doku Bağış Kartı

Bağışçının 1. derece yakınından organ bağışı istenmesi



ORGAN NAKLİ ORGANİZASYONU

Beyin ölümü gerçekleşen 
herkesin organları alınabilir mi?

2238 Sayılı “Organ ve Doku Alınması,Saklanması, 
Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun’’un 14. maddesine 

göre:

AİLEDEN İZİN ALINMASI GEREKİR



ORGAN NAKLİ ORGANİZASYONU

Yoğun bakımda beyin
ölümü tespiti

Organ bağışı için aile
görüşmesi

Aile onayı
yok

Aile
onayı var

Organların kime 
nakledileceğinin belirlenmesi 

(Kan grubu, doku uyumu)

En uygun hasta

Organ çıkarımı
(ameliyathanede)

Organ nakil ameliyatı



ORGAN BEKLEME SÜRELERİ

 Kalp 4-6 saat

 Karaciğer 12 saat

 Böbrek 24 saat

 Akciğer 4-6 saat

 Pankreas 8 saat

 İncebağırsak 7-8 saat

Organlarınızın başkalarına hayat vermesi için bağış yapın, hayatı paylaşın!



ORGAN NAKLİ ORGANİZASYONU

Organı alacak nakil
merkezi ekiplerinin
donör hastanesine

transferi

Nakil merkezi
ekiplerinin tekrar

kendi merkezlerine
transferi

Ambulans uçak, 
helikopter, 112 kara

ambulansı



ÖLEN HERKESİN ORGANLARI ALINABİLİR Mİ ?

Evde, yolda, hastaneye giderken ambulansta ya da hastane acil 
servisinde vefat edenlerin organları tıbben kullanıma müsait değildir.

Sadece yoğun bakımda ölümü gerçekleşen kişilerden ailesi izin vermesi 
halinde organ alınabilir.



ÇIKARILAN ORGANLAR KİMLERE NAKLEDİLİYOR ?

Zengin-fakir, din, dil, ırk, cinsiyet 
ayrımı gözetmeksizin, öncelikle 
doku ve kan grubu uyumuna göre, 
tıbbi aciliyet göz önünde 
bulundurularak, Ulusal 
Koordinasyon Sistemi tarafından 
bekleme listelerindeki acil vakalar 
taranır ve en uygun alıcı 
belirlenerek nakil gerçekleştirilir.



ORGAN NAKLİ İYİ BİR TEDAVİ YÖNTEMİ MİDİR ? 

-Ülkemizde yaklaşık 60 bin diyaliz hastası vardır. Ne yazık ki çoğu 20-40 
yaş arası genç hastalardır.

-Yaşamlarını haftada 3-4 gün makinelere bağlanarak 
sürdürebilmekteler.

-Bu kişinin yaşam kalitesini düşürmekte, kişiyi hayattan 
koparmaktadır.

-Ayrıca en iyi diyaliz koşullarında bile ortalama yaşam süresi 15 yıldır. 

-Başarılı nakil ile makineye bağımlılık sona ermekte, yaşam süreleri 
uzamaktadır. 

-Kalp ve karaciğer hastaları için ise aranılan organ bulunamazsa kısa 
sürede yaşamları sona ermektedir.













Organ Nakli  



Organ Nakli  



Organ Nakli  



Organ Nakli  



Organ Nakli  



Organ Nakli  



Organ Nakli (Amasya)  



Organ Nakli  

Organlarınızı bağışlayın, başka hayatların 
hayallerini gerçekleştirin.



Organ Nakli  
Organ Nakli  



Organ Nakli  
Organ Nakli  



Organ Nakli  
Organ Nakli  



ORGAN BAĞIŞI NEDİR?



ORGAN BAĞIŞI NEDİR ?

Organ Bağışı;

Kişinin hayatta iken, serbest 
iradesi ile tıbben yaşamı sona 
erdikten sonra başka hastaların 
tedavisi için organlarının 
kullanılmasına izin vermesidir.

2238 sayılı yasaya göre;

18 yaşını doldurmuş ve akıl  sağlığı yerinde olan herkes  organlarını 
bağışlayabilir.

Organ bağışçısı olun, başkalarına yeni bir hayat çizin



ORGAN BAĞIŞI NEDİR ?

Organ bağışı yapıldıktan 

sonra sadece bir yoğun 

bakım ünitesinde ve beyin 

ölümü kararı alınması 

halinde organlar 

kullanılabilmektedir.

Diğer ölüm hallerinde 

organlar kullanılamaz



ORGAN ve DOKU BAĞIŞ KARTI



ORGAN BAĞIŞI İÇİN BAŞVURU 

-İl Sağlık Müdürlüğü

-İlçe Sağlık Müdürlükleri

-Kamu, özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin 
organ bağışı birimleri

-Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı  Merkezleri

-Konuyla ilgili dernek ve vakıflara



TÜRKİYE’DEKİ ORGAN NAKLİ SORUNUNUN EN ÖNEMLİ NEDENİ 

Türkiye’deki organ nakli sorunun en önemli nedeni 
“organ bağışı azlığıdır.”

Ölümden sonra organ vericisi olarak kullanılan kişilerin oranları;

USA : % 92 ???

Türkiye: % 22 ???

Unutmayın! Organ bağışı bekleyen 30 bin hasta var. Korkmayın ve bağışlayın. 
Bağışlarınızla, hayat devam etsin!



DİNİ OLARAK

... Kim bir insanı 
öldürürse tüm 
insanları öldürmüş 
gibi olur.  Ama kim de 
bir insanın hayatını 
korur ve kurtarırsa 
bütün insanlara hayat 

bahşetmiş gibi olur.”
(Mâide 5/32)



ORGAN BAĞIŞININ DİNİ YÖNÜ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek Kurulu, 6.3.1980 
tarih 396 sayılı kararı ile 
organ naklinin (maddi/manevi 
menfaat karşılığında olmamak 
kaydı ile) caiz olduğunu 
bildirmiştir.

Aynı kurul organ bağışını 
insanın insana yapabileceği en 
büyük yardım olarak 
tanımlamıştır.



ORGAN  BAĞIŞI

Yapılan araştırmalara göre, organ bekleyen hastaların  
%87’si hastalık başına gelmeden önce organ bağışlamayı 
düşünmediğini belirtmiştir.

Organ bağışı yapın, hayat kurtarın... 



Her organ bağışı yeni bir candır

ORGAN NAKLİ ?



İlgi ve desteğiniz için teşekkür ederiz.




