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1. Giriş 

Bu rapor Kentsel Gelişim Derneği (KEGED) tarafından Malatya İnönü Üniversitesi, 

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığı, 

Türkiye Organ Nakli Vakfı, Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu GENÇKONFED, France Adot 

67 ortaklığında düzenlenen Genç Bağış Elçileri projesinin faaliyetlerini, Türkiye’de Organ 

Bağışı’nın mevcut durumunu, Türkiye ve Fransa’nın Organ Bağışı sistemlerin 

karşılaştırılmasını ve Genç Bağış Elçileri Zirvesi kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden gelen 

gençler tarafından hazırlanan Genç Bağış Elçileri Zirvesi Sonuç Bildirgesi’ni ve Organ Bağışını 

arttırmak için çözüm önerileri sunmak amacı ile hazırlanmıştır. 

2. Erasmus+ Ana Eylem 3 Yapılandırılmış Diyalog Projeleri 

Erasmus+ Programı 28 Avrupa Birliği (AB) üyesi, 4 Avrupa Serbest Ticaret Alanı Üyesi 

(EFTA) ve 2 üye adayı devlette Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan fonlar ile 34 ülkede 

bulunan Ulusal Ajanslar tarafından yürütülmektedir. Erasmus+ Programı’nın yapısı aşağıdaki 

gibidir. 
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Erasmus+ programının hedef kitlesi 

 Eğitim, Gençlik ve Spor Alanında Faaliyet Gösteren Kurumlar 

 İşletmeler 

 Eğitim Çalışanları 

 Örgün Eğitim Öğrencileri  

 Gençler  

 Gençlik Çalışanlarıdır. 

Erasmus+ Gençlik altında başvurulabilecek 3 ana eylem bulunmaktadır. Ana Eylem 1 altında 

Gençlik Değişimleri, Gençlik Çalışanları Hareketliliği ve Avrupa Gönüllü Hizmeti, Ana Eylem 

2 altında Stratejik Ortaklıklar, Ana Eylem 3 altında ise Yapılandırılmış Diyalog Projelerine 

başvuru yapılabilmektedir.  

Yapılandırılmış Diyalog Projelerinin kapsamında, 

 Gençlik Politikasının etkinliğini teşvik edilmekte, 

 Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) politika yapımına aktif katkı yapması sağlanmakta 

 Gençlerin demokratik hayata katılımını sağlanmakta 

 Uluslararası boyutta iyi uygulama örneklerinin değişimi sağlanmakta, 

 Gelecek için gençlik politikaları üretilmesinin sağlanmasıdır. 

Yapılandırılmış diyalog projelerinin altında ise KA347 başlığı ile gençler ve karar alıcılar 

arasında yapılan toplantılar başlığı bulunmaktadır. KA347 projelerinde amaç ise gençlerin 

karar alıcılar ile bir araya gelmelerini sağlamaktır. Ayrıca gençlerin politika yapımına 

katılmasını sağlamak, politika yapma konusunda faydalı sonuçlar elde etmek ve gençlerin, 

politika yapıcıların, karar vericilerin, gençlik çalışanlarının üzerinde mutabık kaldıkları 

sorunlar ile ilgili toplantılar yapılmasını sağlamaktır. KA347 projeleri kapsamında toplantılar 

organize edilmektedir. Bu toplantıların amacı ise gençlerin demokratik hayata aktif bir şekilde 

katılımının ve karar vericiler ile buluşmasının teşvik edilmesidir. Bu toplantılarda ortaya 

mutlaka somut bir çıktı çıkması gerekmektedir.  

KA347 projesinde beklenen en önemli nokta faaliyetlerin gençler tarafından yürütülmesi, 

gençlerin katılımının teşvik edilmesi, yaygın öğrenme metotlarının kullanılmasıdır. 
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3. Genç Bağış Elçileri Projesi 

Genç Bağış Elçileri Projesi Kentsel Gelişim Derneği tarafından Malatya İnönü Üniversitesi, 

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığı, 

Türkiye Organ Nakli Vakfı, Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, France Adot 67 ortaklığında 

düzenlenmiştir.  

Projenin amacı ülkemizde ve uluslararası alanda faaliyetler gerçekleştirerek Avrupa Birliği 

(AB) seviyesinin altında kaldığımız organ bağışı konusunda gençlerin çalışmalarının 

arttırılmasını sağlamaktır. Türkiye’de organ bağışlayan kişi sayısı yeterli değildir ayrıca organ 

bağışı bekleyen binlerce hasta bulunmaktadır. Türkiye’de organ bağışı sayısının yeterli 

olmamasının temelinde kişilerin organ bağışı konusunda tereddütler yaşaması en temel sorun 

olarak gözükmektedir. Bu sorunun altında ise kişilerin beyin ölümünden geri dönüşün olup 

olmayacağı noktasında yeterli bilince sahip olmaması ve dini sebepler yer almaktadır.1 

Türkiye Organ Nakli Vakfı'nın 2019 yılı verilerine göre: 2019 yılı içerisinde toplam 7405 

nakil gerçekleştirilmiştir. Ancak toplamda 26 bin 524 kişi, umutla kendisi için uygun bir 

organın çıkmasını bekliyor. Türkiye’de organ nakillerinin %75- 80’i canlıdan alınan organlarla 

gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde yapılan nakillerde tamamen sağlam olan bir kişi ameliyat 

edilip, organının bir kısmı veya yarısı alınmaktadır. Yurt dışında ise bu durumun tam tersi söz 

konusudur. Canlıdan alınan organlarla yapılan nakiller %25 oranında, ölü kişilerden 

(kadavralardan) yapılan nakiller ise %75-80 oranındadır. Aradaki en önemli fark Türkiye'de 

organ nakilleri canlıdan yapılırken, yurt dışında ölü kişilerden yapılmaktadır. Türkiye ve 

Avrupa ülkeleri arasındaki benzerlik ise organ nakli başarı oranından kaynaklanmaktadır. Bu 

noktada nakiller ehil ellerde yapıldığı sürece başarı oranı arasında herhangi bir istatistiksel fark 

bulunmamaktadır. 

Organ bağışı konusunda yapılan kampanyalar genelde yetersiz kalmakta ve süreç istenilen 

boyutlara ulaşamadan sonlandırılmaktadır. AB standartlarında yapılan çalışmalar ve 

kampanyalar henüz istenilen boyutlarda değildir. Bağışlanan her organ yapılan her nakil aslında 

kurtarılan bir hayatı ifade etmektedir. Yukarıda belirttiğimiz üzere organ bağışı konusunda 

bireylerin yanlış bilgilere sahip olması organ bağışı oranlarının yeterli seviyede olmamasının 

en temel sebebini oluşturmaktadır.  Bu sorunu aşmak için organ bağışını topluma doğru bir 

şekilde anlatan kampanyalar düzenlenmesi gerekmektedir. Projenin çıkış noktası organ bağışı 

oranlarının arttırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda gençlerin, gençlik alanında çalışan sivil 

toplum kuruluşlarının organ bağışı ile ilgili kampanya süreçlere dahil edilmesi sağlanmıştır. 

                                                      
1 https://www.superhaber.tv/organ-bagislamaktan-neden-korkuyoruz-haber-43672 (e.t. 02.12.2019) 

https://www.superhaber.tv/organ-bagislamaktan-neden-korkuyoruz-haber-43672
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Projemizin ilk toplantısı Ankara Anemon Otelde gerçekleşmiş olup toplantıya ulusal tüm 

ortaklarımız katılım göstermiştir. Bu toplantıda katılımcılara Organ Bağışı Süreci, Organ 

Bağış’ının Hukuki Boyutu, Organ Bağış’ının Sağlık Boyutu, Organ Bağış’ının Dini Boyutu 

konularında bilgiler verilmiştir. Ayrıca katılımcılara yaygın eğitim formatları ile kampanya 

geliştirme anlatılmış ve katılımcılardan kampanya geliştirmeleri istenmiştir. Katılımcılar 

tarafından geliştirilen "teşekkür ederiz" kampanyası derneğimiz tarafından da uygulanmıştır.  

21 – 26 Ekim 2019 tarihleri arasında ulus ötesi toplantımız Fransa’nın Strasburg şehrinde 

DİTİB Akemi Otelde gerçekleştirilmiştir.  France Adot67 derneği ziyaret edilmiştir. Bu 

ziyarette Fransa'daki organ bağışı sistemi; sağlık, hukuk ve dini boyutlar açısından incelenmiş 

ve Türkiye'deki sistem ile karşılaştırılmıştır.   

4 – 5 – 6 Kasım 2019 tarihlerinde ise Malatya Ramada Altın Kayısı Plaza Otelde Genç 

Bağış Elçileri zirvesi toplanmış ve bu zirvede Fransa'da ve Türkiye'de organ bağışı süreçlerinin 

karşılaştırmalı sunumları yapılmıştır. Ayrıca zirve programı kapsamında ortak kurumların 

tamamı zirveye katılım göstermiştir. Gençler tarafından alan uzmanları ile bir araya gelinerek 

yuvarlak masa toplantısı tekniği ile katılımcıların organ bağışı ile ilgili süreçlerin 

kolaylaştırılması ve organ bağışı sayılarının arttırılması için çözüm önerilerinin derlendiği bir 

bildiri yayınlanmıştır. Gençler tarafından oluşturulan bu bildiri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

İşler Komisyonu Komisyon Başkanlığına, Diyanet İşleri Başkanlığına, Sağlık Bakanlığına, 

Türkiye Organ Nakli Vakfına, Adalet Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına,  Avrupa 

Komisyonuna gönderilmiştir.  

Yukarıda yapılan aktiviteler çerçevesinde projenin aşağıdaki hedeflerine ulaşılmıştır. 

 Proje kapsamında organ bağışı ile ilgili kampanyalar üretilmiştir.  

Projemiz kapsamında 5 adet kampanya üretilmiş ve derneğimiz tarafından "teşekkür ederiz" 

kampanyası uygulanmıştır.  

 Fransa'daki organ bağışı sistemi incelenmiştir.  

Fransa'daki otomatik katılım sistemi ile ilgili bilgiler alınmıştır. Ayrıca Hristiyanlık dininin 

organ bağışına bakış açısı Hristiyan bir din adamı tarafından katılımcılara anlatılmıştır. Bunun 

yanında organ bağışı almış bireyler ile söyleşi yapılmıştır. Fransa'da organ bağışının sağlık ve 

hukuk boyutları ile ilgili olarak karar vericilerin ve politika uygulayıcıların katıldığı 

toplantılarda organ bağışının sağlık ve hukuki boyutu incelenmiştir. 

 Türkiye'de Organ Bağışı ile ilgili gençlerde farkındalık arttırılmıştır 

Projemize bölgesel toplantılarına katılan 120 genç ve zirve programına katılan yaklaşık 300 

kişi organlarını bağışlamışlardır. Ayrıca Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Medya hesapları, İnönü 

Üniversitesi sosyal medya hesaplarından, 677 takipçili teşekkür ederiz Instagram hesabından 
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ve 4.265 takipçili KEGED Instagram hesabından projemiz ve organ bağışı ile ilgili mesajlar 

yayınlanmıştır. Bunun yanında Malatya'da ‘’teşekkür ederiz’’ temalı görseller Yeşilyurt 

Belediyesinin katkıları ile billboardlara asılmıştır.  

 Erasmus+ Programının tanınırlığı artmıştır. 

Derneğimizin uyguladığı projenin Erasmus+ Programından desteklendiği her toplantıda 

belirtilmiş ve yapılan yayınlar ile Erasmus+ Programının bilinirliği artmıştır.  

 Organ Bağışı ile ilgili karar vericiler ile gençlerin buluşması sağlanmıştır. 

Zirve programı kapsamında organ bağışı konusunda uzmanlar tarafından organ bağışının 

hukuki, sağlık ve dini boyutları ile ilgili sunumlar yapılmıştır. Gençler sorularını yuvarlak masa 

toplantılarına ve konferansta karar vericilere iletmiştir. 

Projemize karar verici olarak Malatya Milletvekili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur 

ÇALIK, Malatya Milletvekili Hakan KÂHTALI, Türk Kızılay'ı Genel Başkan Vekili İsmail 

Hakkı TURUNÇ, Türk Kızılay'ı Genel Başkanlı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Umut YALÇIN, 

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp KAHVECİ, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri 

Yüksek Kurulu Başkan Vekili Halil KILIÇ, Malatya Valisi Aydın BARUŞ, Yeşilyurt Belediye 

Başkanı Mehmet ÇINAR, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai 

YILMAZ, Malatya İl Müftüsü Veysel IŞILDAR, Malatya İl Sağlık Müdürü Recep BENTLİ, 

Prof. France Adot 67 Derneği’nden Dr. Philip’e Wolf, Dr. Roger FEHR, Maurer FRAWÇOİSE, 

France Adot 67, Ostwald Katolik Kilisesi Din Adamı Birikle OLİVERS, Strasbourg 

Başkonsolosu Muzaffer Rami ŞAYLIMAN, Strasbourg Din İşleri Ateşesi Ramazan DOLU, 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye Delegasyonu Başkanı Akif Çağatay KILIÇ, 

Strazburg Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Şevket TÜFEKÇİ, Paris Başkonsolosluğu Eğitim 

Müşaviri Murat DEMİRKAN katılım göstermişlerdir. 

 Organ Bağışı oranlarını arttırmak için gençler tarafından politika belgesi üretilmiştir. 

Proje katılımcısı gençler tarafından organ bağışçısı oranlarını arttırmak için neler yapılabilir, 

gençler bu süreçlere nasıl dahil edilebilir, Türkiye'de organ bağışı sistemini iyileştirmek için 

hukuki açıdan, bürokratik açıdan neler yapılabilir sorularını cevaplayan bir bildiri 

hazırlanmıştır. 

4. Türkiye’de Organ Bağışı 

4.1. Türkiye’de Organ Bağışının Sağlık Boyutu 

Görev yapamayacak kadar hasta bir organın, bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi işlemine 

“Organ Nakli” veya “Organ Transplantasyonu” denir. 

6 tür organ transplantasyonu türü bulunmaktadır. Bunlar otogreft, allogreft, izogrefttir, 

xenogreft, bölerek(split), dominodur. Otogreft bir dokunun aynı kişinin bir bölgesinden alınıp 
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başka bir bölgesine nakledilmesidir. Allogreft genetik olarak aynı kimliğe sahip olmayan aynı 

türe ait iki canlı arasında yapılan doku veya organ nakilleridir. Çoğu insan dokusu ve organ 

nakilleri allogrefttir. İzogreft Aynı kimliğe sahip verici ve alıcı arasında yapılan organ ve doku 

nakilleridir. Xenogreft: Organ ya da dokunun, bir türden başka bir türe nakledilmesidir. 

Bölerek(split), kadavradan alınan bir organ (özellikle karaciğer) iki alıcıya paylaştırılır; bu da 

genellikle bir yetişkin ve bir çocuk hastadır. Domino, metabolik hastalıklı karaciğeri o hastadan 

alıp başka hastaya nakil edip, metabolik hastalığı olan hastaya da kadavradan ya da canlıdan 

karaciğer nakli yapılmasıdır. 

Organ transplantasyonu için organa ihtiyaç vardır. Bu organlar ise canlı donörlerden veya 

beyin ölümü olan donörlerden sağlanabilmektedir. Canlı donörler akrabalık bağı olanlar, 

akrabalık bağı olmayanlar ve çapraz vericiler olarak sınıflandırılırken; beyin ölümü olan 

donörler kalp atımı olan ve kalp atımı olmayan donörler olarak sınıflandırılabilir. 

Doku, kan grubu uyumu mevcut ise  (kendi sağlığını ve yaşam kalitesini bozmamak şartı 

ile) bireyler organ bağışında bulunabilmektedir; bunlar canlı donör olarak tanımlanmaktadır. 

Böbrek ve karaciğer canlıdan nakil yapılabilen organlardır. Bu bağışın yapılabilmesi 4. 

dereceden kan ve kayın hısımlığına kadar mümkün olabilmektedir. Bunun yanında akraba 

olmayanlardan da nakil yapılabilmesi mümkündür. Bu noktada önemli olan kan gurubunun 

uyumlu olmasıdır. Kan gurubuna göre bağışlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1 – Kan Gurubuna Göre Organ Bağışı 

KAN GRUBU 
Hangi kan grubundan 

organ alabilir 

Hangi kan grubuna organ 

bağışlayabilir 

0 0 0,A,B,AB 

A A,0 A,AB 

B B,0 B,AB 

AB 0,A,B,AB AB 

 

Organ transplantasyonunda canlı donörlerin yanında beyin ölümü gerçekleşen kişilerden de 

organ bağışı yapıldığı yukarıda belirtilmiştir. Bu noktada proje toplantılarında, yapılan 

kampanyalarda, organ bağışı alanında çalışan kişiler ile yapılan görüşmelerde organ bağışı 

önündeki en büyük engelin beyin ölümü ile ilgili insanlardaki kafa karışıklığı olduğu net bir 

şekilde görülmüştür. 

Beyin ölümü kısaca beyin fonksiyonlarının geri dönüleme şekilde kaybı anlamına 

gelmektedir. Beyin ölümü ile ilgili olarak halkta oluşan düşünce hastanın fişinin çekildiği 

düşüncesidir. Ancak beyin ölümü gerçekleşen bir hastada şu ana kadar tıp tarihinde ve 
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literatüründe bir geri dönüş görülmemiştir. Bu noktada beyin ölümünün bireylere doğru 

anlatılması, beyin ölümünün hastanın fişini çekme anlamına gelmediği, hastanın beyin ölümüne 

kanunen anestezi, reanimasyon veya yoğun bakım uzmanı ile nöroloji veya nöfroloji 

uzmanlarından oluşan bir heyetin karar verdiği ve bu noktadan sonra geri dönüşün olmayacağı 

hasta yakınları başta olmak üzere organ bağışı yaptırılmak istenen hedef kitleye net bir şekilde 

anlatılmalıdır. Bunun yanından ilgili hedef kitleye beyin ölümü bitkisel hayat ve beyin ölümü 

koma arasındaki farklarda anlatılmalı ve bu konu hakkında bir bilinç oluşturulmalıdır. 

Türkiye’de organ bağışı il sağlık müdürlüklerinde, hastanelerde, aile ve toplum sağlığı 

merkezlerinde, e-nabız üzerinden yapılabilmektedir. Bağış yapan kişiye organ bağışı belgesi 

verilmektedir. Bu belge bireyin üzerinde olsa bile beyin ölümü gerçekleştikten sonra organ 

bağışı ile ilgili olarak hastanın ailesine organ bağışı yapıp yapmak istemediği sorulmaktadır.  

4.2. Türkiye’de Organ Bağışı’nın Hukuki Boyutu 

Türkiye’de organ nakli 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 

Nakli Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bunun yanında Türk Ceza Kanunu’nda ve Türk 

Medeni Kanunu’nda organ nakli ile ilgili hükümler bulunmaktadır.  

Ülkemizde uygulanan hukuk sistemi canlıdan alınabilecek organlar böbrek, akciğer, 

karaciğer, pankreas, ince bağırsağın bir kısmı olarak belirlenmiştir.  

Organ Nakli ile ilgili olarak belirtilmesi gereken ilk nokta 2238 sayılı kanunun 8. 

Maddesinde geçen vericinin yaşamını mutlak surette tehlikeye atacak organ ve dokularının 

alınması kanun koyucu tarafından yasaklanmış olmasıdır. Bu maddeden yola çıkıldığında 

bireyin rızası dahi olsa canlıdan kalp nakli yapılamamaktadır.  

Organ nakli ile ilgili olarak ilk şart organ bağışçısının 18 yaşını doldurmuş olmasıdır. 

Ayrıca bireyin mümeyyiz2 olması gerekmektedir.  

Türkiye’de organ bağışı ile ilgili olarak rıza sistemi uygulanmaktadır. Bu sisteme göre 

organ bağışı için rızanın vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve tesirden uzak olarak 

verilmiş yazılı ve imzalı olması veya en az iki tanık önünde sözlü olarak organ bağışına 

muvafakat ettiğini de beyan edip, bu hususta tutanak tutulması gerekir. Verilen bu rıza her 

zaman ve herhangi bir şekil şartı aranmaksızın geri çekilebilir. Bu sistemde kişinin ölmeden 

önce rızası olması gerekmektedir. Fakat bu rıza hakkı aile fertleriyle ortadan kaldırılabilir. 

Ayrıca kişinin ölmeden önce yazılı olarak belirtilmiş organ bağışına dair rızası mevcut değilse, 

öldüğünde yanında bulunan aile fertleriyle organ bağışı yapılabilmektedir. Hukuk sisteminde 

                                                      
2 İyiyi kötüyü doğruyu yanlışı ayıracak durumda olan 
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Anglo Amerikan Hukuk sistemi benimsenen devletler olmak üzere Türkiye’de bu model 

uygulanmaktadır. 

Bu durum 2238 sayılı kanunun 14. Maddesinde “Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını 

veya organ ve dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı 

bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise 

sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden 

birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ 

veya doku alınabilir.” şeklinde belirtilmektedir.  

Bireyin rızasının yanında ölüden organ naklinde kişinin ölüm halinin saptanması yani beyin 

ölümünün gerçekleşmesi gerekmektedir. Beyin ölümünün nasıl saptanacağı da 2238 sayılı 

kanunun 11. Maddesinde “Tıbbi ölümün gerçekleştiğine, biri nörolog veya nöroşirürjiyen, biri 

de anesteziyolji ve reanimasyon veya yoğun bakım uzmanından oluşan iki hekim tarafından 

kanıta dayalı tıp kurallarına uygun olarak oy birliği ile karar verilir.” şeklinde belirtilmiştir. 

Türkiye’de organ kaçakçılığı, organ ticareti 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Organ veya 

doku ticareti başlıklı 91.  Maddesinde yasaklanmıştır. Bu maddeye göre;  

(1) Hukuken geçerli rızaya dayalı olmaksızın, kişiden organ alan kimse, beş yıldan dokuz yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun konusunun doku olması halinde, iki yıldan beş yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur.  

(2) Hukuka aykırı olarak, ölüden organ veya doku alan kimse, bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

(3) Organ veya doku satın alan, satan, satılmasına aracılık eden kişi hakkında, birinci fıkrada 

belirtilen cezalara hükmolunur.  

(4) Bir ve üçüncü fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi 

halinde, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezasına 

hükmolunur. (5) Hukuka aykırı yollarla elde edilmiş olan organ veya dokuyu saklayan, 

nakleden veya aşılayan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

4.3.Türkiye’de Organ Bağışı’nın Dini Boyutu 

İslam dininde insan en önemli unsur olarak değerlendirilmiştir. İslam dini “İnsanı 

yüceltmiş, saygıya layık görmüş (İsra 17/70), onu birçok hak ve sorumluluk ile donatarak tüm 

canlılardan üstün kılmıştır.”.  Ayrıca İslam dini “Bir insanı haksız yere öldürmeyi bütün 

insanlığı öldürmek olarak telakki ederken bir insana hayat vermeyi de bütün insanlığa hayat 

vermek olarak kabul etmiştir (Mâide 5/33).”. 

İslam dini tarafından getirilen hükümlerin en önemli amacı canın korunmasıdır. Bunların 

yanında sırası ile dinin korunması, aklın korunması, neslin korunması, malın korunması 
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gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetlerden yola çıkıldığında insan yaşamının 

sürdürülmesi İslam dininin en önem verdiği konudur. İslam dininin peygamberi Hz. 

Muhammed “Ey Allah’ın kulları tedavi olun! Zira Allah Teâlâ yaşlılık hariç takdir ettiği her 

hastalığın mutlaka şifasını da vermiştir.” (Buhari, Tıp, 1; Ebu Davud, Tıp, 1; Tirmizî, Tıp, 2; 

İbn Mâce, Tıp, 1). “Allah hem derdi hem devayı göndermiş, her hastalığa bir çare yaratmıştır. 

Tedavi olun fakat tedavide haramı kullanmayın (Ebu Davud, Tıp, 11).” şeklinde buyurarak 

insanlara tedavi olmayı önermiştir. 

Bunun da ötesinde insan hayatını İnsan hayatını koruyabilmek için tedavi bir zorunluluk 

halini aldığında bir başka ifadeyle alternatif kalmayınca haramların bile devreye girebileceği 

yine Kur’an ve sünnetin açıkça ortaya koyduğu bir hükümdür. Bu noktada verilebilecek en 

güzel örnek, yenilmesi haram olan domuz etinin, içilmesi haram olan alkolün açlık ve susuzluk 

tehlikesi karşısında tüketilmelerinin caiz olması (Bakara 2/173; Mâide 5/3; Ebu Davud, Et’ime, 

37) gösterilebilir. 

Organ ve doku naklinin dinî hükmüne dair Kur’an-ı Kerim’de ve sahih hadislerde açık 

herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte Kur’an ve sünnette açıkça ele 

alınmayan dinî problemlere (ayet-hadis) genel hükümlerine, dinin maksatlarına, Şer’i delillere 

(İcma, Kıyas, İstihsan, Mesalih-i Mürsele vs.) ve genel hukuk kaidelerine dayanarak çözümler 

üretilmektedir. Bu İslam’ın dinamik ruhunun ve her döneme hitap etmesinin zorunlu bir 

neticesidir. 

Tedavi amacına yönelik olmak kaydıyla organ ve doku nakli uygulamaları «kendi kendinizi 

tehlikeye atmayın» (Bakara 2/195) ayetiyle, Hz. Peygamber’in «Tedavi olunuz» emrinin gereği 

kapsamında değerlendirilmelidir. 

Ayrıca bu uygulama «iyilik ve takvada yardımlaşın» (Mâide 5/2) ayeti ile «sıkıntıda olan 

bir Müslümanın derdine çare olan kimseyi ahirette Allah’ın sıkıntıdan kurtaracağını» (Buharî, 

Mezalim, 3) beyan eden hadisi kapsamına da dahildir. 

Bu noktalardan yola çıkıldığında İslam dini;  

 Sökülmüş dişin yerine eti yenen boğazlanmış bir hayvanın dişinin, ya da insan 

dişinin yerleştirilmesini (Şâfii, el-Ümm, 6/165; İbn Kudâme, el-Muğnî, 8/356), 

 Kırılmış bir kemiğin yerine başka bir madde bulunamaması halinde insan kemiğinin 

kaynaştırılmasını (Nevevî, el-Mecmu’, 3/138), 

 Karnında canlı halde bulunan çocuğun alınması için ölmüş annenin karnının 

yarılmasını, 
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 Bilinmeyen hastalıkların öğrenilmesi ve hayatta bulunmaları sebebiyle ölülere 

nispetle daha çok şayan-ı ihtiram olan hastaların tedavilerinin sağlanabilmesi için, 

yakınlarının rızası alınmak suretiyle, ölüler üzerinde otopsi yapılmasını,  

 Canlı bir kimseyi kurtarmak için, ölünün bir parçasının itlaf edilmesini İslam 

alimleri caiz/meşru görmüşlerdir. 

Organ bağışının dini boyutu ile ilgili olarak insanların kafalarında çeşitli soru işaretleri 

bulunmaktadır. Bunlar insan bedeninin dokunulmazlığı, insan bedeninin Allah’ın emaneti 

olduğu inancı, Allah’ın yarattıklarını değiştirme, ahiret inancı bakımından organların durumu, 

organ bağışlandıktan sonra organı alan bireyin işlediği günahların kimin günahı olacağı sorusu 

ve beyin ölümünün ölüm olup olmadığı konularıdır. 

İnsan bedeninin dokunulmazlığı konusunda İslam dini; Hz. Muhammed’in hadis-i 

şerifinde, cesetlere yönelik işlenecek suçları yasaklamaktadır (müsle vb.) Ancak organ naklinde 

bu kasıt söz konusu değildir. İslam dinine göre insanın canının korunması tüm maksatların 

önündedir. Bu itibarla canlıdaki zararın giderilmesi ölüye olan hürmetten daha önemlidir; 

ayrıca bedenin dokunulmazlığı sınırsız değildir. Faydalı, gerekli, zaruri durumlarda cesede 

dokunmak, otopsi yapmak kaçınılmazdır.  

İnsan bedeninin Allah’ın emaneti olduğu anlayıştan bakıldığında, emaneti veren Allah canı 

korumayı en üst maslahat olarak bize takdim ettiğine göre canı korumak üzere organ bağışı da 

bu maslahatın gerçekleşmesi için zaruri olduğunda buna izin vereceği açıktır. Organ nakli 

emaneti zayi etme değil aslında emaneti muhafaza etme gayretidir. 

Allah’ın yarattıklarını değiştirme boyutunda Tedavi amaçlı müdahaleler fıtratı değiştirme 

kapsamında değerlendirilemez. Örneğin altından burun yaptıran Arfece isimli sahabiye Hz. 

Muhammed müsaade etmiştir (Nesâi, Zinet, 41, Tirmizî, Libas 31; Ebu Davud, Hatem, 7). 

İnsanların kafasındaki en önemli soru işaretlerinden bir tanesi olan ahiret inancı bakımından 

konuya yaklaşıldığında İslam alimlerinin çoğunluğu ahirette haşrin cismani olacağı, insanın ruh 

ve bedeniyle birlikte diriltilerek hesaba çekileceği, ceza veya mükafata bu şekilde muhatap 

olacağı görüşündedir. Kur’an-ı Kerim’de; İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya 

getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz 

yeter (Kıyame, 75/3-4). 

İnsanların kafasındaki bir diğer soru işareti olan başkasının günahlarının başkasına 

yükleyeceği noktasında, Allah kimsenin günahını kimseye yüklemeyecektir: “Herkes günahı 

yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez 

(En’am, 6/164)”. Sorumlulukta aslolan iradedir. Organların işlediği günahların sorumlusu 

organların sahibidir. Duygu, düşünce, akıl, inanç gibi manevi özellikler, organların biyolojik 
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yapısına bağlı olmadığından organ nakliyle kişilik transferi olmamaktadır. Yaşama hakkı 

açısından bütün insanlar eşittir. Organ veren kimsenin veya organ verilen kimsenin fasık, gayrı 

müslim olması gibi şahsi durumlar kişilere bir sorumluluk yüklemez. 

İnsanların kafasındaki en önemli soru işaretlerinden bir tanesi ise beyin ölümü konusudur. 

İslam dini ölümü ruhun bedenden ayrılması olarak tanımlamaktadır. Ruhun mahiyetinin 

bilinmesi ise mümkün değildir (İsra 17/85). Ölümün belirtilerine dair tek işaret, Hz. 

Peygamber’in ölenin gözünün donarak bir noktaya dikildiğini ifade etmesidir. (Müslim, 

Cenaiz, 7,9). Ölüm biyolojik bir son olduğuna ve esas göstergeleri de bedenî olduğuna göre 

hangi durumun ölüm olduğu hususunda hareket noktamız tıbbın verileri olmalıdır.  

Beyin ölümüne dair yapılan tüm tanım ve yaklaşımlara dayanarak günümüz İslam 

dünyasında hakim görüş beyin ölümünün dinen de ölüm olduğu yönündedir. İslam İşbirliği 

Teşkilatı’na bağlı İslam Fıkıh Akademisi 1986 tarihli 17 numaralı kararında kalbin ve 

solunumun tamamen durması ve doktorların bundan geriye dönüşün olmayacağını belirtmeleri 

ile beyin fonksiyonlarının tamamıyla kaybolup, konunun uzmanı doktorların bundan geriye 

dönüşün artık imkânsız olduğu ve beyinde çözülmelerin başladığı kararını vermeleri ile kişinin 

kesin olarak öldüğüne hükmedileceği kararını vermiştir.  

Türkiye’de ise Ülkemizde dini görüş açıklama yetkisi taşıyan en üst kurum olan Din İşleri 

Yüksek Kurulu da 14.12.2006 tarihli mütalaasında beynin kesin olarak bütün fonksiyonlarını 

yitirdiğine ve bu durumdan geri dönüşün artık imkânsız olduğuna uzman tabiplerce karar 

verilmesi şartıyla kişinin yaşam destek ünitesinden çıkarılabileceği kararıyla beyin ölümünü 

nihai ölüm olarak kabul etmiştir. 

Türkiye’de Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 396/13 sayılı kararı uyarınca;  

 Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayatî bir uzvunu kurtarmak 

için, bundan başka çaresi olmadığının, meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen 

bir tabip tarafından tespit edilmesi,  

 Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması,  

 Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması,  

 Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu 

alınacak kişinin sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta 

iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması,  

 Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması 

durumlarında organ bağışı yapılabilir. 
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Canlıdan organ nakli yapılırken ise kalp gibi hayatın kendisine bağlı bulunduğu bir 

organın canlı bir insandan diğerine nakli haramdır. Ayrıca Canlı bir insandan hayatın 

devamı kendisine bağlı olmasa bile temel bir hayati fonksiyonu devre dışı bırakan nakiller 

haramdır. Bunun yanında Nakledildiği kişide genetik şifreyi taşımaya devam eden 

(yumurtalık vb.) organlarla üreme organlarının nakli, neslin korunması açısından haram 

kabul edilmiştir. 

5.  Organ Bağışı’nda Türkiye ve Fransa Sistemlerinin Karşılaştırılması 

Bu proje kapsamında Fransa’da Organ Bağışı alanında çalışan France Adot 67 derneği 

ziyaret edilmiştir. Ziyarette Türkiye’deki ve Fransa’daki organ bağışı sistemlerinin 

karşılaştırılması yapılmış, bu karşılaştırma sadece sağlık boyutunda değil hukuk ve din 

alanında da yapılmıştır.  

Sağlık boyutunda ilk belirtilmesi gereken nokta Türkiye’de organ transplantasyonu 

işlemleri devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastanelerinde 

yapılabilirken Fransa’da sadece üniversite hastanelerinde bu operasyona izin verilmektedir.  

Türkiye’de bu süreçten Sağlık Bakanlığı doğrudan doğruya sorumluyken; Fransa’da 

süreç Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ajans üzerinden yürütülmektedir.  

Her iki ülkenin organ bağışı sistemindeki bir diğer farklılık ise organ bekleme listeleri 

ile ilgilidir. Türkiye’de sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları organ bekleme listelerine 

dahil olurken; Fransa’da yabancılarda organ bekleme listelerine girebilmektedir.  

Türkiye’de organ bağışı yapanlara organ bağış senedi verilmekte; ancak birey bu senede 

sahip olsa dahi organ bağışı için aileden tekrar onay alınmaktadır. Fransa’da bireyin organ 

bağışladığına dair kartı üzerinde taşıması organ bağışı için tek başına yeterlidir. 

Türkiye’de canlı donörlerden organ nakli hazırlık süreci 2 – 6 hafta kadar sürerken; 

Fransa’da bu süre 6 – 18 ay kadar sürmektedir.  

Fransa’da organ bağışı ile ilgili olarak otomatik bağış sistemi uygulanmaktadır. Bu 

bağış sisteminin temelinde bireyin cenazesinin devlete ait olması temel alınmaktadır. 

Türkiye’de ise bireyin cenazesi aileye miras olarak kalmaktadır. Fransa’da organ bağışı 

yapmak istemeyen kişi ret listesine kayıt olmalıyken; Türkiye’de her halükârda bağış yapıp 

yapmak istemediği aileye sorulmaktadır. 

Beyin ölümüne karar verme süreci Fransa’da ve Türkiye’de aynı şekilde yürümektedir. 

Yukarıda belirtilen açıklamalar aşağıdaki tabloda özet bilgi halinde verilmiştir. 
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Tablo – 2 Türkiye ve Fransa Organ Bağışı Karşılaştırması 

Türkiye Fransa 

Transplantasyon kamu hastaneleri ve özel 

hastanelerde yapılabilir. 

Sadece üniversite hastanelerinde 

yapılabilir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilir. Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan ajans 

tarafından takip edilir. 

Yabancı uyruklu hasta bekleme listesine 

eklenmez. 

Yabancı uyruklu hasta bekleme listesine 

eklenir. 

Canlı donör hazırlıkları 2 – 6 hafta arası 

sürer. 

Canlı donör hazırlıkları 6 – 18 ay arası 

sürer. 

Organ bağışı yapılsa da tekrar aile onayı 

alınır. 

Ret listesine dahil olunmamışsa organlar 

bağışlanmış kabul edilir. 

 

Fransa’da kişi organ bağışı yapmak istediğinde sosyolojik, psikolojik, tıbbi etik 

kurullardan geçtikten sonra mahkeme kararı gerekmektedir. Mahkeme tüm şartların oluşup 

oluşmadığına organ bağışından sora organın iade istenmemesi için sorup karar vermektedir. 

Son ana kadar itiraz olup olmadığına da bakılmaktadır.  Bu durumun ortaya çıkmasında 

Fransa’da boşanan bir çift eşin bağışladığı organı boşandığı eski eşinden geri isteyince, bu 

kanun getirilmiştir.  

Türkiye ve Fransa arasındaki en önemli fark Türkiye’de rıza modeli uygulanırken Fransa’da 

itiraz modeli uygulanmaktadır. Fransız her birey otomatik bağışçı olarak kabul edilmektedir. 

Fakat aile rızası meselesi yoktur. Aileden sadece kişinin ölmeden önce organ nakline itirazı 

olup olmadığı sorulmakta ve ailenin kendi rızası sorulmamaktadır. 

Ölüden organ naklinde trafik kazası, cinayet şüphesi, adi vaka olaylarında, aynı şekilde 

evsiz kişilerin ölüm anında mahkeme kararı gerekmektedir. Mahkeme tarafından aile yakınları 

gibi cinayet olup olmadığı veya evsiz kişilerde aile fertleri veya yakını olup olmadığı gibi 

hususlar araştırılmaktadır. Kararı mahkeme vermektedir. Fransız organ bağışı sisteminde ölüm 

halinin tespiti benzer şekilde uluslararası beyin ölümü tanı kriterleri uygulanmaktadır. Beyin 

ölümü bir heyet tarafından tespit edilmektedir.  

Her iki sistem arasında itiraz ile ilgili benzerlik söz konusudur. Hem Türkiye’de hem de 

Fransa’da birey organlarını bağışlamak istemediğinde organları alınamamaktadır. Türkiye’de 

organ bağışının reddi ile ilgili olarak bir liste tutulmamasına karşın Fransa’da organ bağışı ret 

listesi tutulmaktadır.  
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2019 yılından bu yana, Fransa Ulusal Meclis üyeleri, her yedi yılda bir revize edilen Fransız 

Biyoetik Yasası ile ilgili 29 tasarı çıkarmışlardır. Bu tasarılar ile hükümetten insan organ 

nakillerini kayıt altına almak, yabancı ülkelerden organ kaynaklarını takip etmek ve organ 

kaçakçılığını durdurmak üzere daha caydırıcı cezalar vermek için bir bölüm kurmasını 

istemişlerdir. 

Canlı bir donörden organ alımı birçok ülkede ve Türkiye’de olduğu gibi Fransa da 

yasaklanmış durumdadır. Fransa'da, insan vücudunun gayri meşru olmama ilkesi uyarınca, 

1994 yasası ile birlikte 1976'dan bu yana yürürlükte olan bu yasak güçlendirilmiştir. Bu yasağın 

çıkış noktası insan vücudu ve ürünlerinin “ticaret dışı” olmasıdır. Bu yasakları ihlal eden bir 

suçlu yedi yıl hapis cezasına çarptırılmakta ve 100.000€ 'dan fazla para cezası uygulanmaktadır. 

Tablo 3 – Türkiye ve Fransa Hukuki Boyutun Karşılaştırması 

Türkiye Fransa 

Organ bağışında rıza sistemi 

uygulanmaktadır. 

Organ bağışında itiraz modeli 

uygulanmaktadır. 

Canlıdan alınabilecek organlar için 

mahkeme kararına gerek yoktur. 

Canlıdan alınabilecek organlar için 

mahkeme kararına ihtiyaç vardır. 

Birey ret ettiği zaman organları 

alınmamaktadır. Ancak bir ret listesi 

bulunmamaktadır. 

Birey ret ettiği zaman organları 

alınmamaktadır. Ancak ret listesi tutulmakta 

ve birey bu listeye eklenmektedir. 

Organ ticareti kesinlikle yasaktır. Organ ticareti kesinlikle yasaktır. 

 

Hristiyanlık dini açısından yaşam kurallardan önce gelmektedir. Hristiyanlık’ta İslamiyet 

gibi insan yaşamına önem vermektedir. Her iki dininde organ bağışına yönelik olarak bakışı 

aşağıdaki ortak noktalarda toplanabilir; 

 Gönüllülük 

 Sevgi 

 Ücretsiz Olması 

 İyilik Niyeti/ Sadaka 

 Beyin Ölümünün Gerçekleşmesi 

 Özgür İrade 

Her iki din arasındaki en önemli farklılık ise İslamiyet soyun karışmasını caiz olarak 

görmediği için bu noktada farklılık vardır. Örneğin Fransa’da sperm bankası kurulmuştur. 

6. Genç Bağış Elçileri Zirvesi Sonuç Bildirgesi ve Öneriler 
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Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 

ve Yeşilyurt Belediyesi, Kentsel Gelişim Derneği, Türk Kızılayı, İnönü Üniversitesi Karaciğer 

Nakil Enstitüsü, Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından yürütülen "Genç Bağış Elçileri" 

Projesi'nin 4 - 6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Genç Bağış Elçileri Zirvesi 

kapsamında katılımcı gençler tarafından hazırlanan bildiri aşağıda maddeler halinde 

sunulmaktadır. 

 Kişilerin organ bağışı yapması ve organ bağışı reddi yapması için online bir sistem 

oluşturulmalıdır veya e-devlet, e-nabız gibi uygulamalar bu sisteme dahil 

edilmelidir. 

E-nabız uygulaması içerisinde “organ bağışı yap” bölümü bulunmasına karşın bu bölümün 

efektif bir şekilde kullanılmadığı görülmektedir. Örneğin organ bağışı yapmış bireyler burada 

tekrar organ bağışı yapabilmektedir veya bireyler organ bağışını reddetmesini sağlayacak bir 

bölüm bulunmamaktadır. Bu şekilde bir online sistemin oluşturulması otomatik katılımın 

sağlanması açısından; ayrıca ailelerin bireyin organ bağışı yapıp yapmadığını görmesinin 

sağlanması bakımından önemlidir. 

 Bireylerin organ bağışı konusunda yeterli derecede bilgilendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Organ bağışı ile ilgili olarak en önemli sorunlardan bir tanesi bireylerin beyin ölümü, dini 

konular ile ilgili bilgi yetersizliğidir. Bu noktada bireylerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi 

organ bağışı sayılarını arttıracaktır. 

 Organ bağışı ile ilgili 2238 sayılı yasanın Anglo - Amerikan hukuk sisteminden 

çıkarılarak toplumumuzun dinamiklerine uygun olarak konunun paydaşlarınında 

dahil edilmesi ile yeni bir yasa düzenlenmelidir. 

 2238 sayılı yasanın yerine ikame edilecek yasa için paydaşların katılımı ile çalıştay 

düzenlenmelidir. 

 Türkiye'de otomatik organ bağışı sistemine katılım için itiraz modelinin 

uygulanacağı düzenlemeler yapılmalıdır. 

Hukuki konularda Türkiye’nin kültürüne ve dinamiklerine uygun alan uzmanları ile bir araya 

gelerek düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

 İslam Dini'nin organ bağışına izin verdiği konusu ile ilgili olarak bilgilendirme 

faaliyetleri yapılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda sergiler, kısa film çekimleri, 
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diyanetin insanları organ bağışına davet etmesi, sosyal medya hashtagleri, afiş 

çalışmaları yapılmalı ve yapılan çalışmalar geliştirilmelidir. 

İslam Dini’nin temelinde yaşatmak bulunmaktadır. Bu noktadan yola çıkılarak İslam Dini’nin 

organ bağışına verdiği önem halka daha etkili bir şekilde anlatılmalıdır. 

 Ölüden organ naklinde kişinin sağken rızası olması durumunda ailenin tekrardan 

onayı aranmaması için hukuksal düzenleme acil olarak yapılmalıdır.  

Organ bağışlayan kişinin ailesinden beyin ölümü sonrasında tekrar onay alınması organ bağışı 

oranlarını düşürmektedir. Bu sebepten dolayı bireyin sağlığında rızası var ise organ bağışı 

konusunda aileden terkar onay almasına gerek görülmeyecek bir düzenleme yapılmalıdır. 

 Organ bağışının sadaka-i cariye olduğunu anlatan çalışmaların sayısı arttırılmalı 

ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konudaki fetvaları daha çok gündeme 

getirilmelidir.  

Organ bağışı eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in rol aldığı kamu spotunda 

belirtildiği gibi “gönülden gönüle verilmiş en büyük sadakadır”. Bu konu ile ilgili olarak 

bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

 Tıp Hekimleri Cuma namazlarında Organ Bağışını teşvik edecek hutbeler 

okumalıdır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortak çalışma 

yürütmelidir. 

Organ bağışı haftasında organ bağışı alanında çalışan tıp hekimleri tarafından Cuma Namazında 

hutbe vermelidir. 

 Hukuka aykırı yapılan organ bağışı ve organ ticareti için cezalar daha caydırıcı 

hale getirilmelidir. Kanundaki hukuka aykırı organ bağışı durumunda ceza 

verilmemesine dair hüküm daraltılmalıdır. Sadece mahkemelerin takdirine 

bırakılmamalı özel şartlar getirilmelidir. 

 Ölüden organ naklinde otopsi esnasında savcılık ile hastane arasındaki iletişimin 

hızlı bir şekilde kurulması için Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında 

çalışma başlatılmalıdır. Bu hususa özel kanuni düzenleme getirilmelidir. 

 Organ bağışı kartı yerine yeni kimliklerde organ bağışının kişi vefat ettikten sonra 

görünmesi sağlanmalıdır.  

Mevcut kimlikler içerisindeki çipte organ bağışı ile ilgili bir bölüm bulundurulmalı ve çip 

okutulduğunda bireyin organ bağışlayıp bağışlamadığı görülmelidir. 
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 Organ bağışında bulunan kişilerin isimleri yaşatılmalıdır. Bu kapsamda organ 

bağışında bulunan kişi adına Sağlık Bakanlığı ağaç dikebilir. Örneğin "Bir Bağış 

Bir Fidan Kampanyası" başlatılabilir. 

Organ bağışında bulunan kişilerin isimlerini yaşatmak için yapılacak kampanyalar organ bağışı 

sayısının artmasında pozitif bir etki yaratacaktır. 

 Organ bağışı ile ilgili bilgiler ehliyetlere tekrar eklenmelidir.  

Eski ehliyetlerde organ bağışı ile ilgili bir bölüm bulunmaktayken yeni ehliyetlerde böyle bir 

bölüm bulunmamaktadır. Bu bölüm yeni nesil ehliyetlere mutlaka eklenmelidir. 

 Organ bağışı ile ilgili süreçler bürokrasiden arındırılmalıdır. Organ bağış kartına 

erişimin kolaylaştırılması ve bu kartın tanınırlığı ve etkinliğinin arttırılması 

gerekmektedir.  

Birey organ bağışı yapmak istediğinde bir kuruma fiziki olarak başvurmak durumundadır. 

Ancak teknoloji çağında bireylerin internet üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığı ile 

organ bağışı yapmaları sağlanmalıdır. 

 Ulusal hibe programlarında organ bağışı ve gönüllülük teması projelerde öncelikli 

alanlar arasına eklenmelidir.  

Organ bağışı sayılarının arttırılabilmesi için yapılması gereken en önemli çalışma bilgilendirme 

ve bilinçlendirme çalışmasıdır. Bu noktada organ bağışlarını arttırmak bir devlet politikası 

haline getirilmeli ve fon sağlayıcı kurumlar tarafından bilgilendirme çalışmalarına yönelik 

projelere öncelik verilmeli ve bu projelerin etkileri ölçülmelidir.  

Örnek olarak; 

Türk Ulusal ajansı tarafından Erasmus+ Programı kapsamında yılda 3 çağrı dönemi 

açılmaktadır. Bu kapsamda her dönem organ bağışı konusunda yazılan projelere öncelik 

verilmesi sağlanmalıdır.  

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) programı 

kapsamında her yıl açılan hibe programında organ bağışına ilişkin projelere öncelik verilmesi 

sağlanmalıdır 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında 

her yıl Bakanlık bütçesinden derneklere proje karşılığında yardım yapılmaktadır. 

2020 yılı için desteklenecek proje konuları programı kapsamında hibe verilen konular içerisinde 

organ bağışı ile gelecek projelere konulara öncelik verilmesi sağlanmalıdır. 
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 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine organ bağışı konusu eklenmelidir.  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde İslam dininin organ bağışına bakışı, hayata verdiği 

önem, organ bağışına izin verdiği konularında bilgiler verilmeli ve genç nesile bu noktalar 

aşılanmalıdır. 

 Din adamları organ bağışı konusu hakkında bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. Din 

adamlarının halka inip organ bağışı konusunda bilgi vermesi sağlanmalıdır. 

Organ bağışı ile ilgili olarak halktaki en önemli kaygı dini kaygılardır. Bu kaygıların 

giderilmesi için din adamları bilgilendirilmeli, din adamlarına yönelik olarak hizmet içi 

eğitimler düzenlenmeli ve din adamlarının bu konularda halkla iç içe olarak çalışmalar 

yürütmeleri gerekmektedir. 

 Organ bağışı konusunda gençler bilgilendirilmelidir. 

Gençler gelecekte potansiyel organ bağışçısı veya potansiyel organ bekleyicisi olabilecek bir 

kesimdir. Bu sebepten dolayı gençler organ bağışı konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmeli 

ve organ bağışı yapmaları teşvik edilmelidir. 

Örnek; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2019 yılında 125.000 gence gençlik kamplarında 

çeşitli eğitimler verilmiştir. 2020 yılı içerisinden kamp faaliyetine katılacak gençlere organ 

bağışı konusunda çeşitli eğitimlere verilerek gelecek neslimizin bilinçlenmesi sağlanmalıdır.  

 Organ bağışı ile ilgili olarak STK’lar daha aktif çalışmalar yapmalıdır.  

STK’lar organ bağışını teşvik etmek için daha aktif bilgilendirme çalışmaları yapmalıdır. 

 Organ bağışında gönüllü çalışmalar teşvik edilmelidir.  

Organ bağışı konusunda projeler geliştirmek, bilgilendirme faaliyetleri organize etmek amacı 

doğrultusunda gönüllü projeler teşvik edilmelidir. 

 

 

 

 


