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SUNUM PLANI

 TÜRKİYE’DE ORGAN  BAĞIŞI VE NAKLİNDE MEVCUT DURUM

 TC SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYON 
SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ



ORGAN BAĞIŞI;

ORGAN NAKLİ TEDAVİSİNİ GERÇEKLEŞTİREBİLMENİN ÖN 
KOŞULUDUR.

Organ Bağışı Süreci



Türkiye’de Mevcut Durum

 66 Bin  son dönem böbrek hastası

 22.750 böbrek nakli  bekleyen hasta 

 2018  Yılında 3870 böbrek nakli (3011/859  canlı donör/kadavra 
donör)

 2183  karaciğer nakli bekleyen hasta

 2018 Yılında 1588 karaciğer nakli ( 1150/438  canlı donör/kadavra 
donör)

 1088 Kalp nakli bakleyen hasta

 2018 Yılında 91 Kalp Nakli

 2018 Yılında Beyin ölümü bildirim sayısı ; 2164

 Aile onayı sayısı ; 598
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Organ Bekleyen Hasta ve Nakil Sayıları

Bekleyen Hasta Sayısı

Nakil olan hasta sayısı



Beyin Ölümü (2002-2018)
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Kadavra Donör (2002-2018)
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Aile İzin Oranı(%) (2010-2018)
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Organ Bağışı Onayını artıran faktörler;

o Ölümün kabulü

o Bilgi

o Organ naklinin güvenilir ve başarılı prosedürüne 
inanılması

o Organ alan bir tanıdığı var ise

o Altrüizm (kültürel yapı ve dini inanışlar nedeniyle 
farklılık gösterebilir)

o Kaybın/ailenin tıbbi ve kişisel ilgi görmesi

o Hastaneye/Kliniğe olan güven

Burroughs et al, 1998; Siminoff et al, 2001; Radecki et al, 1997; Martinez et al, 2001



Organ Bağışı Reddini artıran faktörler:

o Ölenin isteğinin bilinmemesi

o Düşük eğitim ve sosyo-ekonomik statü

o Etnik gruplar

o Bilgi eksikliği

o Sisteme ve ekibe güvensizlik

o Organ bağış sorusunun anlaşılmaması

o Acele etmiş ve baskı görmüş duygusu

o Aile içinde anlaşmazlık

Siminoff et all, 2001; Burroughs et al, 1998; DeJong et al, 1998; Gortmaker et al, 1998; 
Martinez et al, 2001, Rodrigue et al, 2006
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Türkiye’de Organ Bağışı Neden Reddediliyor?



Türk Toplumunda Organ Bağışı İle İlgili Endişeler;

• Beyin ölümü kavramını anlamama

• Organ bağışı ve naklinin dinimizce uygun olmadığı düşüncesi

• Organları almak için hastaya iyi bakılmayacağı düşüncesi

• Organların kimlere takılacağı konusunda şüphe

• Sosyal problemler

• Hastane ve/ veya hastane personeline tepki

• Vücut görünüşünün ve vücut bütünlüğünün bozulacağı endişesi

• Ailenin cenazeyi almakta gecikme olacağını düşünmesi



Organ bekleyen hastalar

Donör

Sınırlı kaynakların 

Etkin kullanımı

zorunluluğu
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Organların etkin kullanımı

 Bağışlanmış organların korunması –donör bakımı

 Organların uygunluklarının inceleme testleri

 Cerrahi komplikasyonlar !!!!!

USULUNE UYGUN ÇIKARIM

 Doğru paketleme

 Hızlı transport

 Organlarla birlikte gönderilmesi gereken numuneler

 Malzeme temini (solüsyon, taşıma kabı…)

 DOĞRU VE EKSİKSİZ BİLGİ AKTARIMI

 Uygun organın uygun hastaya ulaşması.

Koordinasyon sistemi



ÜLKEMİZDE ORGAN NAKLİ 
KOORDİNASYONU

 1968-1994   ????

 1994 Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 
(ONKKD) sayesinde merkezleri arası iletişim ve organ 
paylaşımını başladı. Böbrek, karaciğer, kalp ve immünoloji 
danışma kurulları oluşturuldu. Organ temini ve dağıtımı 
konusunda temel esaslar belirlendi.

 2000 Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku  Nakli 
Koordinasyon Sistemi kuruldu.
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ULUSAL KOORDİNASYON SİSTEMİ



ORGAN NAKLİ MEVZUATI

 2238 sayılı  “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun” 

(1979 )

 Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği (1/2/2012)

 Organ Nakli Merkezleri Yönergesi (13/2/2012)

 Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi (28/5/2008)

 Yönerge Organ  Nakli Merkezleri  Yönergesi (13/02/2012)
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ULUSAL KOORDİNASYON SİSTEMİ

Ülke genelinde organ ve doku nakli hizmetleri alanında çalışan 
kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonu ve denetimi 
sağlamak için kurulmuştur.

Bağışlanan organ ve dokuların, bilimsel kurallara ve tıbbi etik 
anlayışa uygun   olarak;

➢Adaletli bir dağıtımla, 

➢En uygun hastalara,

➢En kısa süre içerisinde naklini sağlamaktır.



1. Beyin ölümünden nakil işlemine kadar olan süreci yönetmek.

2. Canlı /kadavra nakillerde alıcı ve vericilerin  takibini yapmak. 

3.  Nakil merkezlerinin performansını değerlendirmek (mortalite, greft kaybı, nakil 
oranı) ve takip etmek.

4.  Hatalı hasta kayıtlarının (T.C. no, mükerrer kayıt, yaşam durumu verici ve alıcı 
nakil durumları vb.) yapılmasını engellemek.

5. Sistemdeki Nakil kayıtları ile  SGK kayıtlarını karşılaştırmak. 

6. Sistem üzerinden güncel istatistiki verilerin alınabilmesini sağlamak

UKS’NİN  AMACI



9 Bölge Koordinasyon Merkezi

(Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir

Adana, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Samsun) 

Ulusal Koordinasyon Merkezi

ANKARA

Sağlık Bakanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İller 

(Organ Nakli Merkezleri ile

Organ ve Doku Kaynağı Merkezleri)

Kan, Organ, Doku Nakli Hizmetleri 

Dairesi Başkanlığı 



ULUSAL KOORDİNASYON HARİTASI 

UKM



KAVRAMLAR

 Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi: Organ nakli olmak üzere 
bekleyen ve nakil merkezleri tarafından Ulusal Organ Nakli 
Bekleme Listesi Programına kaydedilmiş hastaları içeren liste

 Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Programı: Ulusal Organ 
Nakli Bekleme Listesine kayıtlı hastaların kimlik ve tıbbi 
bilgilerini içeren, nakil merkezlerince hasta kaydı, UKM 
tarafından eşleştirme, puanlama ve organ dağıtımı amacıyla 
kullanılan bilgisayar programını (TDİS)

 Eşleştirme ve Puanlama: Kadavra vericiden alınan organın 
gönderileceği nakil merkezinin saptanması ve bu merkezde 
bekleyen hastalar arasındaki en uygun alıcıların tespit edilmesi 
amacıyla, (Ek 7)’de yer alan tabloda belirtilen puanlara göre, 
UKM tarafından Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi Programı 
vasıtasıyla Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde yer alan 
hastalar için yapılan eşleştirme ve puanlama işlemini,

 Asgari Doku Uyumu Şartı: Verici ve alıcı dokuları arasında en 
az 1 DR uyumunu, ifade eder. 



Donör Kaynağı Merkezi

Beyin ölümü kriterlerini tespit edebilecek donanım ve personele sahip 
resmi ve özel bütün hastaneler

Beyin ölümü tespiti yapabilecek yoğun bakım servisine sahip her hastanede 
bir organ ve doku nakli koordinatörü bulunması ZORUNLUDUR



TÜRKİYE Transplantasyon, Diyaliz ve İzlem 
Sistemleri (TDİS)

➢ 2011 Şubat ---> Organ Bilgi Sistemi Update edildi.
➢ 2011 Ekim ---> Tüm organların (Canlı + Kadavra) dağıtımı sistem üzerinden 

gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
➢ Sistem dinamik bir yapıdadır.
➢ 2012 Mart itibarı ile Kornea dağıtımı ile ilgili modül de sisteme entegre 

edilmiştir.
➢ 2016 Yılından itibaren organ bağışı kayıtları 
sisteme dahil edilmiştir





Bulunduğu ilin Sağlık Müdürlüğüne ve UKM’ne 
bağlı olarak çalışır.

BÖLGE KOORDİNASYON MERKEZİ

24 saat nöbet sistemi

Kendisine bağlı illerde koordinasyonu sağlar.

Organ nakli koordinatörleri



➢ Toplum ve sağlık çalışanları eğitimleri düzenlenmesi, 

➢ Organ çıkarım ekibinin oluşturulması

➢ Ekibin ulaşım işlemlerinin düzenlenmesini, organ ve doku alımı 

ekiplerinin, çıkarılan organların ve nakil yapılacak hastaların  nakil

merkezlerine ulaşımlarını organize eder.

➢ Organ taşıma kabı, solüsyon vb. gerekli malzemelerin merkezler 

arasındaki alış verişlerinin takibi

➢ UKM tarafından gerekli görülen hallerde vericiye ait doku tiplemesinin 
yaptırılmasını sağlar ve sonucu UKM’ne bildirir.

➢Organ ve doku naklinin gerçekleşmesiyle ilgili verici adayı ve alıcı ile 

ilgili  yapılması gereken tıbbi, idari ve hukuki işlemlerin yürütülmesini 
sağlar. 

BÖLGE KOORDİNASYON MERKEZİ 
GÖREVLERİ 



SİSTEMİN BİLEŞENLERİ

ORGAN NAKLİ 
KOORDİNATÖRÜ

9 BÖLGE 
KOORDİNASYON 

MERKEZİ

ULUSAL 
KOORDİNASYON 

MERKEZİ

DOKU TİPLEME 
LABORATUVARLARI

ORGAN NAKLİ 
MERKEZLERİ

ULAŞIMDA
GÖREVLİ 
KİŞİLER/
KURUMLAR

ORGAN NAKLİ 
İÇİN

BEKLEYEN 
HASTA

ORGANLARINI 
BAĞIŞLAYAN KİŞİ

YOĞUN BAKIM     
ÇALIŞANLARI

BEYİN ÖLÜMÜ
KURULU



SİSTEMİN YAPISI

Ulusal - Bölge

Koordinasyon Merkezi

(UKM - BKM)

• Beyin Ölümü Kayıt,
• Canlı Donör Kayıt,

• Hasta Kayıt(Tüm Organlar),
• Organ Teklifi ve Dağıtımı,

• Hastaların Merkez Değişiklik     
talebi Sistem Üzerinden

Beyin Ölümü 
Kayıt

Hasta Kayıt / Beyin 
Ölümü / Canlı Donör 

Kayıt

Doku Tipi Bilgilerini 
Sadece Lab. Girebilir.

Etik Kurul 
Kararlarının 

Sisteme Girilmesi.

•Hasta Kayıt

•Kadavra Donör Kayıt,

•Eşleştirme,

•Merkez Değ.

TX Merkezi İl Sağlık 

Müdürlükleri

ETİK KURUL

Doku Tipleme 

Laboratuvarları

Donör Hastane



Bağışlanan Organlar Ulusal 
Koordinasyon Sistemine 

Sunulur

UKM, TDİS Üzerinden 
Eşleştirme Yaparak 

Organların Gönderileceği 
Hasta ve Merkezleri Belirler

Çıkarım Ekipleri Gerekli 
Ulaşım Organizasyonu 

Vasıtası İle Donör Kaynağı 
Hastaneye Ulaştırılır

Her Organ İçin Ayrı Ayrı 
Olmak Üzere Belirlenen 
Merkezlere İletilmek 
Üzere Gerekli Ulaşım 
Organizasyonu Yapılır

Mümkün Olan En Kısa 
Sürede Organlar 

Merkezin Bulunduğu İle 
Ulaştırılır

Nakil Merkezi Sorumluları 
Organı Teslim Alır

Organ Nakli İşlemi 
Gerçekleşir

Çıkarım Ekipleri Her Organ 
İçin Ayrı Olmak Üzere Çıkarım 

İşlemini Gerçekleştirir. 
Organlar Soğuk Zincire Alınır.

ULUSAL KOORDİNASYON SİSTEMİ



Kalp-Acil Kalp

Akciğer

Karaciğer –Acil Karaciğer

Böbrek-Acil Böbrek

Pankreas

İnce barsak

Kornea

Kalp kapağı

ORGAN DAĞITIM SIRASI VE KURALLARI 



Organ Bekleyen 
Hasta Bilgileri            Donör Bilgileri

KALP  

• Bölgesel Acilin Acili (Status 1A) 

• Bölgesel Acil (Status 1B)

• Ulusal Acilin Acili (Status 1A) 

• Ulusal Acil (Status1B)

• Bölgesel Sıra (Elektif)

• Ulusal Sıra (Elektif)

KARACİĞER

• Bölgesel Acil

• Ulusal Acil

• Bölgesel Sıra

• Ulusal Sıra

Eşleştirme

BÖBREK

• Ulusal Acil

• Bölgesel Sıra

• Ulusal Sıra

ORGAN EŞLEŞTİRME
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BÖBREK DAĞITIM İLKELERİ

–TEMEL KURALLAR-

 Nakil merkezleri, kadavradan böbrek nakli olmayı bekleyen hastalarını Ulusal 
Böbrek Bekleme Listesine kayıt yapmakla yükümlüdür. Ulusal Böbrek Bekleme 
Listesinde kaydı olmayan hastaya kadavradan böbrek nakli yapılamaz. 

 Böbrek dağıtımı UKM tarafından Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde yapılan 
eşleştirme ve puanlamaya göre yapılır. 

 Her alıcı, kendisiyle aynı kan grubundan olan vericiden böbrek alır

 Acil böbrek hastaları önceliklidir

 Gerekli görülen hallerde yapılacak olan histopatolojik incelemede nefroskleroz
saptanan marjinal kadavra vericilerden elde edilecek böbrekler en-blok olarak 
nakledilebilir.



Doku Uyumu Tam uyum (2A 2B
2DR uyumu)
durumunda şarta bağlı
olmaksızın alıcının
olduğu yere gider
Tam uyum dışındaki
durumlarda uyumlu
her DR antijeni için
150, B antijeni için
antijeni için 5 puan
verilir.

Vericinin çıktığı bölge 1000
Vericinin çıktığı merkez 250
Alıcı yaş grubu 11 yaş altı Doku uyumu puanı X

2.5
12-17 yaş Doku uyumu puanı X

1.5
18 yaş ve üzeri Doku uyumu puanı X

1
Diyalize girme süresi Her ay için 3 puan

EK-7     EŞLEŞTİRME VE PUANLAMA KRİTERLERİ



BÖBREK DAĞITIM İLKELERİ-1

a) Böbrek dağıtımı UKM tarafından Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesinde yapılan eşleştirme 
ve puanlamaya göre yapılır. (Nakil merkezi tespitine yönelik yapılan puanlamada, merkezler, 
en yüksek puanlı 3 hastanın toplam puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanırlar).

b) Her alıcı, kendisiyle aynı kan grubundan olan vericiden böbrek alır.

c) Acil böbrek bildirimi için:

i) Herhangi bir diyaliz yöntemi ile tedavisi mümkün olmayan (damar yolu girişi olmayan, 
periton diyalizi uygulanamayan, vb.) hastalar için nakil merkezleri acil bildirimlerini Acil Hasta 
Bildirim Formu ile  UKM’ne bildirir.

ii) Söz konusu talebin kabul edilmesi için UKM tarafından Diyaliz Bilim Kurulundan üç üyenin 
olurunun alınması gereklidir UKM, gerektiğinde hastanın ve dosyanın Bakanlığın belirleyeceği 
bir nefrolog ve/veya kalp-damar cerrahisi uzmanı tarafından yerinde görülmesini sağlar.

iii) Olumlu görüş alındıktan sonra böbrek, acil bildirimi yapılan hastaya (birden fazla acil 
hasta varsa puan sırasına göre) yönlendirilir.  



BÖBREK DAĞITIM İLKELERİ-2

d) Acil bildiriminin olmadığı hallerde sıfır mismatch alıcılarda uygulanacak kurallar 
şunlardır:

i) Aynı kan grubundan sıfır mismatch olan alıcı var ise böbrek şartsız olarak o alıcıya gider.

ii)Birden fazla sıfır mismatch alıcının olması halinde, sırasıyla vericinin çıktığı nakil 
merkezi, bölgesel ve ulusal sıralamaya göre yapılan puanlama neticesinde, böbrek en yüksek 
puanlı alıcıya gider.

e) Böbrek dağıtımında uygulanacak genel kurallar ve yükümlülükler şunlardır:

1) Ulusal Böbrek Bekleme Listesinde kaydı olmayan hastaya kadavradan böbrek nakli 
yapılamaz. 

2) Böbrekle birlikte pankreas nakli bekleyen hastalara böbrekle birlikte pankreas nakli 
yapmak üzere puanlama sırasına uymak kaydıyla öncelik verilebilir. 

3) Böbrek naklinin puan sırasına uyulmadan gerçekleştirilmesi halinde, nakil merkezleri, bu 
durumun gerekçelerini bildiren, kendi merkezlerinde bekleyen ve nakil yapılan hastadan daha 
yüksek puanlı olduğu halde nakil yapılamayan her hasta için ayrı açıklama yapmak üzere 
hazırlanacak ayrıntılı bir raporu en geç nakil işleminin gerçekleştirilmesini takip eden iki iş 
günü içerisinde UKM’ne iletir.

4) Puanlamada nakil merkezleri veya aynı merkezdeki hastalar arasında eşitlik olması halinde, 
HLA antijenlerinden önce DR, sonra B, daha sonra A uyumu dikkate alınarak merkeze veya 
hastaya  öncelik verilir.



BÖBREK DAĞITIM İLKELERİ-3

5) Bir nakil merkezine teklif edilen böbreğin, o nakil merkezi tarafından herhangi bir nedenle   
reddedilmesi veya asgari doku uyumu şartının gerçekleşmemesi halinde, puanlamaya göre  sıradaki  nakil 
merkezine böbrek teklif edilir 

6) Böbrek bekleyen hastalar sadece bir nakil merkezinde kayıtlı olacağından birden fazla   nakil 
merkezine kayıt yaptırmış olan hastalar ile kaydını başka bir nakil merkezine aldırmak isteyen hastalar, 
böbrek nakli olmayı tercih ettikleri nakil merkezini Bakanlığa dilekçe ile bildirirler. 

7) Diyalize girme sürelerinin puanlanması için hastaların diyalize ilk başlama tarihlerini belirten belgeyi 
kayıtlı oldukları nakil merkezine sunması ve nakil merkezinin bu belgeyi hastanın dosyasında saklaması 
gereklidir.

8)Bekleme süresinin tespitinde hastanın diyalize ilk giriş tarihi veya böbrek naklinden sonra diyalize yeniden 
girmeye başladığı tarih ilk gün olarak kabul edilir. Eğer hasta böbrek naklinden sonra 6 ay içinde böbreği 
kaybederse, bekleme süresi sıfırdan başlamaz, kaldığı yerden devam eder. Nakil merkezi hastayı tekrar 
bekleme listesine kaydederken diyalize başlama tarihini buna göre belirler.

9) UKM tarafından yapılan kontrollerde bekleyen hasta verilerinde yanlışlık olduğu tespit edilen merkezler 
Bakanlıkça uyarılır. Verilerindeki yanlışlık nedeniyle haksız olarak böbrek aldığı saptanan merkezler, her 
benzer vaka için iki defa olmak üzere, böbrek dağıtımından faydalanamazlar.

10)Nakil merkezleri, bekleyen hastalarının verilerini, T.C. kimlik numarası dahil, Ulusal Organ Nakli Bekleme 
Listesine eksiksiz, doğru ve zamanında girilmesinden, hasta bilgilerinin doğruluğunun en az 6 ayda bir kontrol 
edilerek güncellenmesinden sorumludur.
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BÖBREK DAĞITIM İLKELERİ -4

f)Kadavra vericinin böbrek nakli merkezlerinde çıkması durumunda aşağıdaki kurallar 
uygulanır:

1) UKM, Asgari doku uyumu şartına uygun olmak kaydıyla bir böbreği vericinin çıktığı nakil 
merkezine verir. 

2) Diğer böbrek, eşleştirme ve puanlama işlemi neticesine göre saptanan nakil merkezine 
teklif edilir.

g) Kadavra vericinin böbrek nakli merkezi dışındaki bir organ ve doku kaynağı merkezinde 
çıkması durumunda aşağıdaki kurallar uygulanır:

1) UKM, asgari doku uyumu şartına uygun olmak kaydıyla, bir böbreği çıkarımı 
gerçekleştiren  sıradaki nakil merkezine verir. 

2)Diğer böbrek, eşleştirme ve puanlama işlemi neticesine göre saptanan nakil merkezine 
teklif edilir.
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Kombine Organ Nakilleri Organ 
Dağıtımı

 Bir hastaya aynı anda iki organın birden nakledilmesi gerektiğinde 
kombine nakillerden söz edilmektedir.

 Her iki nakil için ruhsat almış olan nakil merkezi tarafından 
kombine nakil yapılması kararı verilebilir. Hastaya ait belgeler 
UKM ve  Bilimsel danışma kuruluna bildirir.

 Bilim kurulu tarafından onay alınmış olan vakalarda              
kalp-akciğer,kalp –böbrek, karaciğer –böbrek gibi kombine 
vakalarda aynı kan grubundan greft teklifi yapıldığında ikinci bir 
organı aynı hasta için kullanmasına izin verilir. 

 TDİS üzerinden oluşturulan teklif listesi UKM tarafından nakil 
merkezine gönderirlir.



TERCİHLİ bağışta organ dağıtımı

 Beyin ölümü tanısı konulmuş vericinin, Ulusal Koordinasyon Sistemine 
en az bir organının bağışlanması halinde, ölenin bekleme listesinde 
kayıtlı olan eşi ile dördüncü dereceye kadar olan (dördüncü derece 
dahil) kan ve kayın hısmına bir başka organı için yaptığı bağış türüdür.

 Kan transfüzyon kuralları gözetilerek ve böbrekte doku uyumuna 
bakılarak TDİS üzerinden eşleştirme listesi oluşturulur ve UKM
tarafından teklif listesi nakil merkezine gönderilir.

 Donör ve tercihli bağışla organ alacak hastanın akrabalıklarını resmi 
belgeyle kanıtlaması gerekmektedir.
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SİSTEMİN GETİRDİKLERİ

1- Canlı nakiller ve donörlerin  takibi sağlanmıştır.

2- Tüm Organ ve Dokuların dağıtımı Sistem Üzerinden yapılmaktadır.

3- Diyaliz bilgi sistemi ve yoğun bakım entegrasyonu sağlanmıştır.

4- Mernis (Nüfus kayıt sistemi) ve SGK  entegrasyonu mevcuttur.

5-Herhangi bir ilde alınan etik komisyon kararının onay ve ret durumları yeni sistem üzerinden
tüm illerde takip edilebilmesi sağlanmıştır.

6 -Doku tipleme bilgileri  sadece doku tipleme laboratuvarları tarafından online girişi 
sağlanmıştır.Nakil merkezlerinin hatalı girişleri önlenmiştir.

7- Aile puanı sistemi:

Beyin ölümü tanısı almış ve organları bağışlanmış kişinin bekleme listesindeki  eşi ve ikinci 
dereceye kadar(ikinci derece dahil)  yakınlarına (anne, baba, çocuk, kardeş, nine, torun) ek 
puan  verilmesi.

8- Tercihli Bağış:

Beyin ölümü tanısı almış vericinin, UKS’ne en az bir organının bağışlanması halinde,  ölenin 
bekleme listesinde olan eşi ile dördüncü dereceye kadar(dördüncü derece  dahil)  kan ve kayın 
hısımına bir başka organı için yapılan bağış

9- Organ ve dağıtım esasları (md:15)

SGK ile anlaşması olmayan nakil merkezlerine kadavradan organ ve doku dağıtımı yapılamaz.

Bu kurumlar hastalardan SGK geri ödemesi dışında ücret talep edemez, hastalardan ilave 
ücret alamaz.



10-Canlıdan Organ Nakli (md:16)

Canlı vericiden organ nakli alıcının en az iki yıl fiilen  birlikte yaşadığı eşi ile dördüncü 
dereceye kadar(dördüncü derece  dahil)  kan ve kayın hısımlarından yapılabilir.

Akraba dışı canlı vericiden böbrek nakli ; naklin yapılacağı ilde  olan Etik Komisyonun verici ile 
alıcı arasında  mevzuta  ve etik kurallara uygun olduğunun  onaylanması halinde yapılır.

11- Nakil Konseyleri Kurulması: 
Her nakil türü için nakil olacak hastanın tıbbi, sosyal ve etik açıdan  
değerlendirilmesinin yapılması ve kararların kayıt altına alınması    
zorunludur.

12- Organ Nakli Merkezlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi:

- Yılda 10’dan az sayıda böbrek nakli yapılan merkezler birinci yıl uyarılır, 
ikinci yıl   Komisyon kararı ile faaliyet izni iptal edilir.

- Yıllık hasta yaşam süresinin %85’in, greft yaşam süresinin %75’in altına
düşmesi  halinde merkez uyarılır. 

- İki yıllık yaşam süresinin %80’in, greft yaşam süresinin %70’in altında 
olması halinde Komisyon kararı ile faaliyet izni iptal edilir.

- Böbrek nakli operasyonunda ya da operasyon sonrası 15 gün içinde  
operasyona  bağlı nedenlerle hasta ölümü halinde merkez izlemeye alınır,
gerekirse faaliyet izni iptal edilir. 

SİSTEMİN GETİRDİKLERİ
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SONUÇ

 Ülke olarak daha çok hastaya organ nakli şansını verebilmek 
için tek eksiğimiz yetersiz organ bağışı…

 Ulusal Koordinasyon Sistemi sayesinde sınırlı sayıda bağışlanan 
organların etkin ve adaletli dağılımı sağlanmakta, organ naklinin 
tüm süreçlerinde tıbbi, etik, hukuksal kurallara önem 
verilmektedir.


