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Yaşadığımız çağda gelişen bilim ve teknoloji organ naklini mümkün 

kılmıştır. Son dönem organ hastalığı olanların hayatta kalmaları nakil yapımına 

bağlı olduğundan bu konudaki talep artmaktadır.  

    Organ nakli konusu; ilkeli dağıtım, olgu seçimi, tıbbi sorunlar ve 

ekonomik kaynaklara özgü birçok etik ve hukuki tartışmalara yol açmaktadır. Öte 

yandan, konuyla ilgili 1979 yılından beri yürürlükte olan 2238 sayılı Organ ve 

Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’un yanı sıra 26.09.2004 

tarihinde kabul edilip 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza 

Kanunu’nda organ ve doku nakline ilişkin suçlar belirlenmiştir. Tezde, doğası 

gereği karmaşık olan organ nakli konusu tıp etiğine dair genel sorunlarının yanı 

sıra Yeni Türk Ceza Kanunu’nda yer alan konu ile ilgili düzenlemeler, tıp etiği 

ilkeleri ve Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi ele alınmış ve 

incelenmiştir. 

   Bu çalışmada, çağdaş sağlık anlayışı gereği bütüncül bir yaklaşımla ele 

alınan organ nakli konusuna, tıp etiği ilkeleri çerçevesinde nasıl yaklaşıldığı ve 

ülkemizde bu konudaki mevcut durum araştırılmıştır. Bunu yaparken, sağlık 

hizmetlerinde organ nakli konusu ile ilgili ‘var olan’ ve ‘olması gereken’in 

arasındaki farka yoğunlaşılmıştır. Ülkemizdeki sağlık personeli ve hastaların 

organ nakli ile ilgili bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla konuyla ilgili sınırlı 

bir anket çalışması yapılmış ve bu araştırmanın sonuçları temel önerileri 

belirlemiştir. 

   Araştırmadaki anket soruları yoluyla, hekimlerin ve hastaların yasal bilgi 

düzeyleri arasında fark olup olmadığı, hekimlerin ve hastaların etik duruşları 

arasında fark olup olmadığı, hastaların arasında etik ve yasal bilgi düzeyleri 

arasında korelasyon, hekimlerin arasında etik ve yasal bilgi düzeyleri arasındaki 

korelasyon saptanarak konu ile ilgili öneriler geliştirilmi ştir. 
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Çalışmada organ nakli ile ilgili yasal düzenlemeler ele alınmakta, 

açıklanarak nedenleri gösterilmekte ve çözümü için öneriler ileri sürülmektedir. 

Gerek tıp etiği gerekse hukuki açıdan konu ile ilgili bilgi ve duyarlılığın 

arttırılması açısından hastanelerde bulunması önerilen organ nakli koordinasyon 

merkezinin özelliklerine değinilmektedir. 

Anahtar Kelime 

Tıp etiği, tıp hukuku, organ nakli,  ilkeci etik, tutum, 



 xxv

 

  
 

ABSTRACT 
  

 With the increase in the number of transpantable organs and tissues,as 

well as improvements in survival rates with transpantations a result has been a 

severe shortage of organ donors.Organs for transplantation are usually obtained 

from living genetic relatives or from heart beating cadavers.Unfortunately ,these 

sources have so far been unable to keep up with demand. 

Organ and tissue transplantation have several ethical dilemmas regarding 

case selection, allocation from law, medical problems, and economic sources.In 

Turkey,the general law about organ and tissue transplantation has been in force 

since 1979;  The New Turkish Criminal Law, accepted on 26.09.2004 and coming 

into force on 1.06.2005 has acts regulating organ and tissue transplantation. In this 

thesis,as well as the complicated ethical conflicts occuring because of the 

complicated nature of the issue itself, it intends to investigate the New Turkish 

Criminal Law arrangement by organ and tissue transplantation proposed by the 

European Council. 

In this study, organ and tissue transplantation is dealt with in accordance 

with contemporary health views.  Attention is paid to how it should be in relation 

to the current situation of our country. The method of critical thinking in medical 

ethics is observed with a concentration on the difference between ‘what is’ and 

‘what should be’ as related to the issue or organ and tissue transplantation.Since 

the approaches and the knowledge of the health care personel and patients in our 

country concerning the organ and tissue transplantation are a determining factor,a 

limited questionaire research  was conducted,and its results have defined the basic  

suggestions of this study. 

From the questions in the questionaire, the difference between the patients 

and the health care personell about the knowledge of the law,the difference 

between the patients and the health care personel about the attitudes of medical 
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ethics,the correlation between medical ethics and law among the patients,and the 

correlation between medical ethics and law among the health care personel were 

researched; it has been seen that for The New Turkish Criminal Law to be related 

to protection the wholeness of human body otherwise illegal transplantation or 

trafficking put in order different punishment ways where caused criticism about 

medical ethics. However, if the deficiencies in these new arrangements are not 

corrected,faulty and contradictionary arrangements are not re-formulated and if 

subjects that have to be regulated and put under legal protection are not provided 

with grounds which are in accordance with International Laws and Constitution, it 

will both cause contradictions with contemporary medicine,medical ethics and 

criminal law principals and create legal problems and drawbacks in terms of 

medicine criminal law. These legal arrangements about organ and tissue 

transplantation are discussed and explained and the reasons for their re-

arrangement are revealed and solutions are put forward in this study. Also; ‘Organ 

and Tissue Coordination Centres’ were suggested for all the hospitals all over 

Turkey and were explained in a detailed way. 

Medical ethics, medical law, organ transplantation, principalism in ethics, attitute 
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1.GĐRĐŞ ve AMAÇ 

 

 

Organ ve doku naklinin amacı, insanın doğal hakkı olan yaşama hakkını, 

vücut bütünlüğünü  korumaya çalışmak,  yaşam süresini uzatmak ve yaşamak  

için yeni bir şans sunmaktır. Bu amaca kısmen de olsa ulaşılmıştır. Herhangi bir 

nedenle organ ve dokularında sorunu olan hastalar, artık yaşamaya devam etmek 

için ikinci, üçüncü fırsatlarının olduğunu bilmektedirler. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de, birçok hastalığın tedavisinde 

uygulanan en iyi bazen de tek tedavi yöntemi olan organ ve doku nakli ile ilgili en 

önemli sorun  organ ve doku bağışının kısıtlı olmasıdır. Bugün dünyada binlerce 

hasta, yaşamına devam edebilmek için, büyük bir ümitle organ ve doku beklerken 

milyonlarca insan başkasına fayda sağlayacak organ ve dokularıyla yaşama veda 

etmektedirler. Tıptaki gelişmeler bu sorunu çözebilecek bilgi ve tekniğe sahip 

olmasına rağmen, toplumun genel olarak bu konu hakkındaki olumsuz düşünceleri 

sorunun çözümünü zorlaştırmaktadır. Bu yüzden zaman kaybetmeden insanlar 

eğitilerek, bilinçli bir toplum haline getirilmesi ile  sorunun çözümünde önemli 

adımlar atılmış olacaktır. 

Ülkemizde organ ve doku nakli kavramına 1979’da çıkarılan 2238 sayılı 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkındaki Kanun’un 

yürürlüğe girmesiyle konuya kısmi de olsa açıklık getirilmiştir . Bu konudaki 

gelişmeler bu ve buna benzer yasal düzenlemeleri zorunlu kılmıştır. Yasada organ 

nakli kavramının tanımı yapılmamıştır. Öte yandan 26.09.2004 tarih ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki bu konuyla ilgili zorunlu bazı düzenlemeler 

çalışmada öncelikli konular olarak dikkate alınmıştır. 
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Organ ve doku nakillerinde, organ ve dokunun sağlanması alıcı için 

hastalık ve/veya ölümden kurtulma; verici için  bir kişiye yeni bir yaşam verme; 

aktarım ekibi içinse, hastaya yardım edebilme anlamına gelir. Bu üç boyutlu 

iletişim içinde kişinin temel hak ve özgürlükleri, kişinin kendi bedeni üzerinde 

karar verme hakkı tezde öncelikli konular olarak dikkate alınmıştır. 

Organ ve doku nakli ilk bakışta yalnızca tıp etkinliğini ilgilendiren bir 

konu olarak değerlendirilse de birçok disiplinin uğraş alanlarına girmektedir. Bu 

bağlamda organ ve doku nakli işlemleri disiplinlerarası bir yaklaşım 

gerektirmektedir.  Örneğin hukuk, organ nakli işlemlerinin uygulamaya geçiş 

koşullarını belirleyen bir disiplin olarak organ nakli işlemlerinde süreç kontrolünü 

gerçekleştirmektedir.  

Tıp, hukuk, felsefe ve siyaset bilimi, insan yaşamını çok yakından izler ve 

kaynağını insan yaşamından alır.  Đnsan daha doğmadan önce ana rahminde iken 

tıbbın, hukukun, felsefenin konusu olmaya başlar ve öldükten sonra da devam 

eder.  Đnsanı konu alan bu üç alan; tıp, hukuk ve felsefe insanla ilgili her konuda 

olduğu gibi organ nakli konusunda da bir etkileşim içindedir.  Bu bakımdan organ 

nakli konusu yalnızca tıbbın değil, aynı zamanda hukuk ve felsefenin de konusu 

olmaktadır.  

Tıp kendi alanında ne kadar ilerlemiş olursa olsun, ne türden yenilikler 

bulursa bulsun bu yenilikleri uygulamaya geçirebilmesi için diğer bilimlerin 

katkısına gereksinim duyar. Tıbbın bu ileri adımlarını atabilmesi için hukukun 

çizeceği sınırlara gereksinimi vardır. Organ nakillerinde hukuk ve değer sorunları 

her ne kadar iki ayrı grup sorun olarak görünse de gerçekte bunlar birbirini 

tamamlayan, birbirine tutunan iç içe sorunlardır. Hekimlerin hukuk ve etik 

çatışması yaşandığı durumda etik ilkeleri gerekçe göstererek hukuk dışı eylem 

gerçekleştirmeleri cezai sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

Bu çalışmada organ ve doku nakli bilimsel  ve toplumsal dinamiklerin 

etkileşmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan etik ve hukuksal sorunlar Türkiye 

gerçeği bağlamında tartışılmaya çalışılmıştır. Çalışma, Türkiye’de görüşlerin tüm 

Türkiye için genellenebilme olasılığının yüksek olduğu Đstanbul’da 

gerçekleştirilmi ştir. 
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Organ ve doku naklinde hukuksal ve etik uzlaşım sağlamak için alana 

özgü çeşitli organizasyonlar ve birlikler kurulmuştur.Sağlık politikaları 

kapsamında üst politika üretmek için oluşturulmuş örgütlerin başında Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) gelmesi gerekmektedir. Ancak sağlık politikalarını diğer 

politikalarının bir ürünü olarak gören Dünya Bankası (DB)  ve  Avrupa 

Konseyi’nin oluşturduğu sağlık politikalarının DSÖ politikalarından daha etkili 

olduğu düşünülmektedir. 

Tezin birinci bölümünde organ ve doku nakli kavramı ve nakil çeşitleri 

konusunda açıklamalar yapılmıştır. Biyolojik ve hukuki bir kavram olan ölüm 

konusu incelenmeye çalışılmış, öte yandan organ ve doku naklinin tarihçesine 

değinilmiştir. Organ ve doku nakli konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve 

bu yasal düzenlemelere etki eden uluslararası öneriler ve sözleşmeler incelenerek 

Türk hukukundaki düzenlemelere etkileri konusunda değerlendirmeler yapılmaya 

çalışılmış ve 1979 tarihli Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve 

Nakli Hakkında Kanun incelenmiştir.  

Yeni Türk Ceza Kanunu’nda organ ve doku nakline ilişkin suçlara ve bu 

suçlara ilişkin cezalara yer verilmiştir. Kanunda yer alan bu düzenlemelerin 

toplumun ihtiyaçlarına cevap verip veremeyeceği tartışmalıdır. Tezde,organ ve 

doku nakli konusunda, tıp etiği ilkeleri ve Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan 

öneri ve sözleşmeler de dikkate alınarak,Yeni Türk Ceza  Kanunu’nda yer alan 

düzenlemelerin olumlu ve olumsuz yönleri incelenmeye ve eksik yönleri tespit 

edilmeye çalışılmıştır.Avrupa Konseyi Biyotıp Sözleşmesi’nin organ ve doku 

nakli konusundaki önerileri incelenmiştir. Bu alanda uluslararası düzeydeki 

organizasyonlara değinilmiştir. Organ ve doku naklinin hemen hemen hiçbir tıp 

alanında olmadığı kadar yoğun olarak geniş ölçüde zor etik konulara sahip olduğu 

gözönüne alınarak konunun içerdiği etik sorunlara genel olarak değinilmiştir. 

Tezin ikinci bölümünde araştırmada kullanılan gereç ve yöntemler detaylı 

olarak aktarılmıştır. Araştırmanın modeli, evreni ve örneklem grubu tanımlanarak 

uygulanan anket sonuçlarının hazırlanma aşamaları belirtilmiştir.Toplumun organ 

nakli karşısındaki yaklaşımını ölçme amaçlı özgün bir tutum araştırması 

yapılmış,yaklaşımlar etik göstergeler ışığında değerlendirilmiştir.Sağlık 
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personelinin ve hastaların yasal bilgi düzeyleri arasında fark olup olmadığı,sağlık 

personelinin ve hastaların etik duruşları arasında fark olup olmadığı;hastaların 

arasında etik ve yasal bilgi düzeyleri arasında korelasyon;hekimlerin arasında etik 

ve yasal bilgi düzeyleri arasındaki korelasyon saptanmıştır.Gerek sağlık personeli 

gerekse hastaların yasa ve süreç hakkındaki bilgi düzeyi de tespit edilmiştir. 

Tezin üçüncü bölümünde yapılan anket araştırmasının sonucunda ortaya 

çıkan verilerin biyoistatistik analizi ile elde edilen bulgular açıklanmıştır. 

Araştırma grubunun sosyodemografik özelliklerine değinilerek saptanan veriler 

dört temel tıbbi etik ilkesi (zarar vermeme, yararlı olma, özerklik ve adalet 

ilkeleri) çerçevesinde ele alınmıştır. 

Tezin dördüncü bölümünde, araştırma grubunun tanımlayıcı özelliklerine 

yönelik tartışmalar, organ ve doku nakli konusunda gerek temel mevzuat bilgisi 

gerekse dört temel ilkeye yönelik tutumlar hakkındaki tartışmalar toplanan 

mukayeseli literatür ile birleştirilerek incelenmiş ve yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Tezin son bölümünde, elde edilen bulgular ve tartışma verilerinden çıkan 

sonuçların belirtilmesiyle beraber hazırbulunuşluk ve bilgi düzeyleri yüksek 

hastalar, hasta yakınları, vericiler ve hatta hekimler hedeflenirken, bu hedefe 

yönelik olarak kurulması ve yaygınlaştırılması önerilen ‘Organ ve Doku Nakli 

Koordinasyon Merkezleri’nin özelliklerine değinilerek önerilerde 

bulunulmuştur.Temel amaç,yasaların organ nakli üzerindeki etkisi,toplumsal 

bilgilenme düzeyi ve etik değerler ve ilkeler ışığında toplumun duruşunu ve 

tutumunu belirlemek ve organ naklini olumlu etkileyecek önerilerde bulunmaktır. 
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II. GENEL B ĐLGĐLER 

 

 

2.1. Konu Đle Đlgili Genel Kavramlar  

 “Kavramları anlatmak üzere kullandığımız sözcükler  aynı zamanda dil ve 

düşüncenin de araçlarıdırlar. Yanlışın eleştirisi dilin eleştirisi ile başlar sözünden 

hareketle kavramsal düzeyde alt yapının ve tartışma zemininin olabildiğince açık 

ve net ortaya konması önemlidir” (1). Ceza hukuku bağlamında suçun 

belirlenebilmesi için tanımların açık ve herkes tarafından aynı anlamı içermesi 

gerekmektedir. Tanımın müphemliği suçun ve cezanın belirlenmesini de 

güçleştirmektedir ki özellikle Türkiye’de organ ve doku nakli ile ilgili i şlemlerde 

tanımların müphemliği sorununun oldukça fazla yaşandığı düşünülmektedir.  

 

2.1.1. Organ 

Fransızca “organe” sözcüğünden gelmektedir. TDK tarafından canlı bir 

vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü 

olarak tanımlanmıştır (2).  

Organ, dokuların bir araya gelerek anatomik ve işlevsel bir bütün 

oluşturduğu birimdir. Canlı bir organizmanın dokulardan oluşan, belirli bir görevi 

olan ve sınırları kesin olarak tespit edilebilen kısmıdır (3). 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’da organ 

ve doku kavramlarına yer verilmekle birlikte bu kavramların tanımı yapılmamış, 

“insan organizmasını oluşturan her türlü organ ve doku ile bunların parçaları” 

şeklinde genel bir ifade kullanılmıştır. Kanundan insan organizmasını oluşturan 

parçaların hangilerinin organ veya doku olduğunu tespit etmek mümkün değildir. 

Bu nedenle insan organizmasını oluşturan her türlü vücut parçası ya organ ya da 

doku olarak kabul edilmelidir (4). 
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2.1.2. Doku 

Doku, Türk Dil Kurumu (TDK)  tarafından bir vücudun veya bir organın 

yapı öğelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç olarak tanımlanmaktadır 

(2).  

Kocatürk (1991) doku kavramını aynı cins hücrelerin oluşturduğu küme 

olarak tanımlamaktadır ki tıbbi anlamda oldukça geniş bir kapsamı 

oluşturmaktadır ve bu hukuksal anlamda algılanan doku kavramının kapsamından 

oldukça geniş ve farklıdır (5). Kocatürk (1991)  yapılarına göre 20 çeşit dokudan1 

söz etmektedir. 

Bir diğer tanıma göre; doku, çok hücreli canlılarda yapı ve fonksiyon 

bakımından birbirine benzeyen ve anatomik olarak bir bütünlük gösteren anatomi 

unsurlarından (hücreler-lifler) meydana gelen yapıdır. Aynı yapısal özellikleri 

taşıyan ve aynı işleri yerine getirmek üzere bir arada toplanan hücreler dokuları 

oluştururlar. Tıbbi açıdan doku olarak kabul edilen anatomi unsurlarının 

başlıcaları kornea, kemik iliği, deri, kıkırdak, sinir, kas dokusu, iç salgı dokuları, 

                                                 

1 Söz edilen 20 çeşit doku şunlardır. Adipose  tissue: yağ dokusu, areolar tissue: Küçük aralıklar 

gösteren gevşek dizili bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu doku, bone tissue: Kemiğin yapısını 

oluşturan sert doku, kemik dokusu, cavernous tissue: Uyarılması sonucu kanla dolarak kabarma 

veya dikleşme özelliği gösteren doku, penis veya klitorisi oluşturan doku,, chemoreceptor tissue, 

conective tissue:organın ödev yapan unsurlarına destek görevi sağlayan sağlayan, elastic tissue: 

elastik liflerden zengin bağ dokusu, esnek doku, elastik doku epithelial tissue: vücut yüzeyini, 

vücut boşluklarını ve dışarıya açılan kanalların iç yüzeylerini örten hücrelerin oluşturduğu doku, 

gamgee tissue: emici özelliğe sahip doku, granulation tissue: yaranın iyileşmesi esnasında oluşan 

kollajen lifler ve kılcal damarlardan zengin doku, hylic tissue: henüz farklılaşmamış embriyonel 

doku, ileride farklılaşarak çeşitli doku ve organları oluşturacak olan ana doku, interstitital tissue: 

organın ödev yapan unsurlarına destek görevi gören bağ dokusu, ara doku lymphatic tissue: 

retiküler hücre ve liflerin oluşturduğu ara doku içinde dağılmış lenfosit kümelerin oluşturduğu 

doku, muscular tissue: kas hücrelerinden oluşan doku, kas dokusu nervous tissue: kendisine destek 

temin eden ara doku içinde dağılmış sinir hücreleri ve uzantılarının oluşturduğu doku, sinir 

dokusu, scirrhoid tissue: sert kıvam gösteren doku; set doku, subcutaneous tissue: yağ 

hücrelerinden zengin deri altı bağ dokusu, trophoblastic tissue: dölenmiş ovumun çevresini saran 

trofoblast hücrelerinin oluşturduğu tabaka; trofoblastik doku  
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duyu dokuları, kirişlerdeki esnek dokular ve bağ dokularıdır. Ayrıca kan da Organ 

ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun’un dışında tutulmasına 

rağmen tıbbi açıdan bir doku olarak kabul edilmektedir.  Doku olarak kabul edilen 

vücut parçalarının bazılarının vücut tarafından yenilenmesi mümkündür  (4, 5). 

Avrupa Komisyonu tarafından 1998 tarihinde hazırlanan organ ve doku 

nakline ilişkin raporda teşhis, tedavi ve araştırma amacıyla kullanılmakta olan 

dokular aşağıda örneklendirilmiştir (6).  

Teşhis amacıyla doku kullanımı durumunda; örneğin bir tümörün 

kanserojen olup olmadığını anlamak için biyopsi yoluyla doku alınır. Ya da, ölüm 

nedenini belirlemek için, adli tıp insan dokularını analiz eder. Ayrıca insan 

dokuları, toksikolojik çalışmalar için kullanılır, belirli ürünlerin; -insektisidler, 

kozmetikler, ilaçlar gibi - etkileri dokular ile test edilir (6). 

Tedavi amacıyla doku kullanımı durumunda; dokular daha çok 

transplantasyon amacıyla kullanılır. Örneğin ortopedik cerrahi, kemik parçalarını 

kullanır, yanık vakalarında deri greftleri kullanılır ve diabetiklerde kullanılır. 

Dokular ayrıca protein ve diğer tedavi kaynakları olarak da kullanılır. Avrupa 

Birli ği ülkelerinde dokular hormon kaynağı olarak da kullanılmaktadır (6). 

Araştırma amacıyla doku kullanımı; temel, epidemiyolojik ve klinik 

araştırmalarda kullanılır. Bu tarz araştırmalar, örn; asbest ve akciğer kanseri 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmıştır (6). 

 

2.1.3. Ölüm 

TDK ölüm kavramını bir insan, bir hayvan, ya da bitkide hayatın tam ve 

kesin olarak sona ermesi olarak tanımlamaktadır. TDK, ölümü canlılığının sona 

ermesi olarak görmektedir (2). Ölüm kavramı tıptaki gelişmelerle birlikte yeni bir 

anlam değişikli ği yaşama sürecine maruz kalmıştır. 
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  Biyolojik Ölüm 

Ölüm; o kişiye canlılık niteliği kazandıran birtakım fonksiyonların ortadan 

kalkması ile meydana gelmiş bir olaydır. Bu fonksiyonların bir kısmı dıştan gözle 

görülüp tespit edilebilen fizyolojik olaylar olup bir kısmı ise bedenin yaşamını 

sağlayan biyolojik olaylardır (7). 

Ölüm, daha önce kişinin canlılığını sağlayan ve dolaşım, solunum ve sinir 

sistemleri fonksiyonlarından meydana gelen büyük hayat fonksiyonunun durması 

şeklinde kabul ediliyordu. Bu şekildeki ölüm biyolojik ölüm olarak 

nitelendiriliyordu. Fakat tıpta gerçekleştirilen yeniden canlandırma metot ve 

teknikleri klasik ölüm kriterlerinin yeterli olmadığını gösterdi. 

Kalbin durması ölümün yaklaştığını bildirir. Fakat mutlaka kişinin öldüğü 

anlamına gelmez. Örneğin soğuk suda boğulan kişi, kalbi durduktan sonra dahi on 

dakika kadar yaşayabilmektedir. Kalbi duran bir kimsenin, kalbi masaj ve sunni 

solunumla tekrar çalıştırılabilir. Öldüğü sanılan kişi tekrar hayata döndürülebilir. 

Hatta vücut sıcaklığının düşürülmesi veya vücuda bazı ilaçların verilmesiyle 

organizmanın oksijen kullanım ihtiyacını azaltmak suretiyle, beyin ömrünün 

uzatılması da mümkündür (7). 

Beyin Ölümü 

Hayat fonksiyonlarının sona ermelerinde bir düzensizliğin bulunması 

dolayısıyla tıpta yeni bir ölüm kıstası koymak zorunluluğu belirmiştir. Bu 

durumda “beyin’e” odaklanılmış ve “insana, insanlık özelliğini veren ana organ 

beyindir” şeklindeki iddiaya, beynin vücuttaki fonksiyonların birlikte işleyişini 

sağladığı gerçeği de eklenerek, yeni bir ölüm kriteri ortaya konulmuştur (7). 
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Beyin ölümü kavramının tarihsel gelişiminin kronolojisine değinmek 

gerekirse; 

• 1959’un başında Lyons’dan bir grup beyin cerrahı sinir sisteminin 

ölümü olarak adlandırdıkları bir durum tanımladılar (8,9,10,11). 

• 1959’da Mollaret ve Goulon ilk defa “ coma dépassé” adını 

verdikleri tabloyu tanımlamışlar ve bunun “coma prolonge” den ayrı bir durum 

olduğunu ifade etmişlerdir (8,9,10,11). 

• 1965’de bir renal transplantasyon vakasında beyin ölümü 

gerçekleşmiş fakat kalbi atan bir vericiyle tanındı (8,9,10,11). 

• 1968’de Harvard Tıp Fakültesi’nin yayınladığı komite raporuyla2 

formal olarak tanımlandı (8). 

• Beyin ölümü tespiti konusunda Türkiye’de verilmiş ilk karar 

18.4.1968 tarihli Türk Tabipler Birliği Komite kararıdır. Beynin fonksiyon 

yapmaması solunum ve dolaşımın ancak suni araçlarla devam ettirilmesi ve bu 

araçlar kullanılmadığı taktirde bu fonksiyonların durması olarak belirlenen 

fizyolojik ölümün vukuu bulması halinde bir kişinin ölmüş olduğu kabul edilir. 

• Türk hukukunda Yüksek Sağlık Şurası’nın 24.11.1969 tarih ve 

6293 kararı ile beyin ölümü anlayışı benimsenmiştir. 

• 1981’de Amerika’da yayınlanan bir komisyon kararı3 ile de beyin 

ölümü teşhisinin, tüm organizmanın ölümü ile eşdeğer görülmesine ilişkin görüş 

bildirildi (8,9,10,11). 

                                                 
2 Ad Hoc Committee of the Harvard medical School to Examine the Definition of Brain Death: A 
definition of irreversible coma: Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School 
to Examine the Definition of Brain Death. JAMA 205: 337-340, 1968 
 
3 President’s Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and 
Behavioral Research. Guidelines for the determination of death: report of the medical consultants 
on the diagnosis of death. JAMA 1981;246:2184–6. 
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• Alman Parlamentosu 1997’de; organ transplantasyonu konusunda, 

beyin ölümünü hukuken geçerli kılan ölüm kavramı ile birebir eş tutan kanunu 

onayladı. 

  Türkiye’de 2238 sayılı yasanın 11. Maddesi’nde tıbbi ölümün (beyin 

ölümü), bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak 

suretiyle 1) kardiyolog, 2) nörolog, 3) nöroşirujiyen, 4) anesteziyoloji ve 

reanimasyon uzmanından oluşan 4 kişilik hekim kurulunca oy birliği ile 

saptanacağı belirtilmiştir. 

    Kriterler : 

I – Beyin ölümüne karar vermek için komanın aşağıdaki nedenlere bağlı 

olmaması,  

A. Primer hipotermi 

B. Hipovolemik ya da hipotansif şok 

C. Geriye dönüşüm sağlayabilecek intoksikasyonlar (barbitürat ve diğer 

sedatifler, depresan ve narkotik ilaçlar) ile metabolik ve endokrin bozukluklar.  

II – Bilincin tam kaybı 

III – Spontan hareketin bulunmaması ve ağrılı uyaranlara yanıt alınmaması  

IV – Spontan solunumun bulunmaması  

V – Beyin sapı reflekslerinin tamamen kaybolması  

A. Pupiler dilate ve/veya fiks ışık reaksiyonu alınamaması  

B. Kornea refleksi yokluğu 

C. Vestibilo – oküler refleks yokluğu 

D. Okülosefalik refleks yokluğu 

E. Palatal ve trakeal reflekslerin yokluğu 



 11 

VI – Apne testi (Pasif oksijen verilerek respiratörün birkaç dakika 

çekilmesi ve spontan solunumun gelmediğinin kontrolü, kan gazı bakılabiliyorsa 

Pco2 60 mmHg ve üzerinde olmasına rağmen spontan solunumun bulunmaması ). 

• Daha önce tanısı konulmuş bir nedenle hasta irreversibl koma 

tablosuna girmişse en az 12 saat, etyolojisi bilinmeden gelişen tablolarda en az 24 

saat bu koşulların değişmeden devamlılığı gözlenmelidir.  

• Etyolojisi belirlenmiş irreversibl komada, hekimler kurulunun 

uygun göreceği bir yöntemle klinik bulgular teyit edilebilir.  

• Hasta yakınına beyin ölümü deklare edildikten sonra organ bağış 

izni alınamadığında, hastaya uygulanan tıbbi destekler kesilir  

 

2.1.4 Organ Vericisi 

Organ nakillerinde kendisinden organ alınan kişilerdir. Bu vericiler canlı 

akraba verici, akraba olmayan canlı verici veya ölü verici olabilmektedir.   

Verici Açısından Organ Nakli  

Bugünkü teknolojide kullanılabilir iki organ kaynağı vardır (12).  

1. Canlı vericiler 

2. Kadavra vericiler 

Buradaki “Kadavra” kelimesi genellikle ölü bedeni tanımlamakla birlikte 

organ naklinde beyin ölümü olmuş, ancak kalbi atan bir canlıyı ifade etmektedir. 

Kalp atımına paralel olarak beyin hariç diğer organlar fonksiyonel tutulma gayreti 

içinde bulunulur. Kadavraları iki şekilde tanımlayabiliriz. Birisi yukarıda tanımı 

yapılan “kalbi atan kadavralar” diğeri ise “kalbi atmayan”  kadavralardır. Bunlar 

da ölümün hemen ardından yeniden canlandırma yapılırken hasta yakınlarının 

onayı alınabilirse organ nakli gerçekleştirilir (12).  
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2.1.5.Organ Alıcısı 

Organ alıcısı, yaşamını veya yaşam kalitesini işlev görmeyen doku ve 

organların değiştirilmesi ile sürdürebilecek hastaları tanımlar. Doku ve organ 

nakli dışındaki çözümler yaşamı kısa süre uzatabilir, yaşam kalitesi ise zaten ileri 

derecede sınırlanmıştır (1).   

2.1.6. Organ  Nakli 

TDK  organ naklini; işlevini yitirmiş bir organın yerine sağlam bir organı 

koyma işlemi olarak tanımlamaktadır (2).  

Yetersiz hale gelmiş ve kişinin hayatını tehdit eden hastalıklı doku ve 

organı yenisi ile değiştirme işlemidir. Đmmünoloji ve cerrahideki gelişmelere bağlı 

olarak doku ve organ naklinde ilerlemeler sağlanmış ve günümüz tıbbında önemli 

bir tedavi şekli olarak yerini almıştır. Oğuz ve arkadaşları (2005) tarafından 

yapılan bu tanımda organ naklinde hastalıklı dokunun değiştirilmesi ve yapılan bu 

işlemin tedavi amaçlı yapılması yer almaktadır.  ‘Daha iyiye erişmek” ve 

dolayısıyla öjenik amaçlı çalışmalar organ ve doku nakli işlemi kabul 

edilmemektedir (1). 

Alıcı ve verici arasındaki genetik ilişkiler açısından, aşağıda sıralanan 

aktarım türleri söz konusudur (12).  

1. Otograft : Burada alıcı ve verici aynı kişidir. 

2. Đsograft  : Alıcı ve verici tek yumurta ikizi iseler, bu bireyler 

arasındaki organ ve doku alışverişidir.  

3. Allograft : Bu durumda alıcı ve verici genetik olarak farklı ancak 

aynı türdendir.  

4. Xenograft : Alıcı ve verici ayrı türdendir.  

 

Organ ve doku naklinde vericiden gelen organ alıcıda normal anatomik 

konumuna uygun bir biçimde yerleştiriliyorsa yeni organ ortotopik olarak 
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aktarılmış demektir. Bunun tersi durumunda heterotopik aktarım söz konusudur. 

Değiştirilmesi tasarlanan organ yerinde bırakılır, vericiden gelen ise, ek bir organ 

olarak yerleştirilirse, bu aksesuar aktarımdır ve her zaman heterotopiktir  (12). 

Nakli yapılan organ ve dokular Resim 1 de görülmektedir (13). 

2.1.7. Doku Aşılaması 

Aşılama; TDK tarafından vücutta bağışıklık yaratmak veya yerleşmiş bir 

hastalığa karşı koyabilmek için hazırlanmış bir aşıyı vücuda vermek, aşı yapmak 

olarak tanımlanmaktadır. Tıbbi anlamda aşı, virülansı azaltılmış, canlı hastalık 

etkeninden hazırlanmış süspansiyon, ölü veya gücü azaltılmış bakteri hücreleri 

ihtiva eden hülasa; aşılama ise hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması 

olarak tanımlanmıştır. (14, 15) 

 

Doku aşısı ise doku kültürü yolu ile yapılan aşılama olarak 

tanımlanmaktadır. Doku kültürü ; hayvan ya da nebati  dokuların organizma 

dışında bir ortam içerisinde yaşatılması ya da yetiştirilmesi olarak ifade edilebilir 

(14.15). Bu anlamda doku aşılamasına örnek olarak üreme teknolojisinde 

kullanılan hücre aşılaması veya plastik cerrahide kullanılan yanık ya da başka 

nedenlerle deri kaybına uğramış kişiye vücudunun başka bir bölgesinden  doku 

alınarak aşılama yapılması veya vücudun herhangi bir yerinden alınan yağ 

dokularının istenilen bölgeye enjekte edilmesi veya alzheimer tedavilerinin  

geleceği için umut vaadeden sinir dokuları aşılamaları genel olarak uygulamada 

ilk akla gelenlerdir (16).  

2238 sayılı Kanun’un amaç bölümünde  “ tedavi, teşhis ve bilimsel 

amaçlarla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli bu kanun 

hükümlerine tabidir” hükmü  yer almaktadır. Kanunun ikinci maddesinde  ise oto-

greftler, saç ve deri alınması, aşılanması ve naklinin bu kanun kapsamında 

olmadığı ifade  edilmektedir. Tıbbi anlamda doku aşılanması kavramı ile yasada 

belirtilen aşılama kavramı arasında bir çelişki vardır. Kanun’da yer alan aşılama  

kavramının açık ve net şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sürekli bir değişim 

içinde yer alan tıp, kavramlarda yeni dönüşümlere gereksinim doğurmaktadır. 

Örneğin yağ dokularının ve sinir dokularının aşılanması durumunda bu durumun 
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organ ve doku nakilleri hükümlerince olup olamayacağı ikinci madde ile birlikte 

değerlendirildiğinde belirsizdir. 

 

2.1.8.Muhafaza 

Muhafaza; TDK tarafından koruma, saklama ve korunum olarak 

tanımlanmaktadır. Hukuk terimi olarak ise  koruma, emniyet altına alma, mal 

kaçırılma veya malların zarara uğramasını önlemek için güvenlik altına alma 

anlamında kullanılmaktadır (17, 18, 19). TDK tarafından muhafaza etmek ve 

saklamak terimleri özdeş anlamda kullanılmıştır. 2238 sayılı Kanun’da yer alan 

saklama ifadesi biriktirme ve depolama anlamı içermemektedir. TDK tarafından 

da belirtilen muhafaza ve saklama tanımları biriktirme ve depolama anlamlarını 

içermemektedir. Bu bağlamda 2238 sayılı kanunda yer alan ‘saklama’ terimi 

organları depolama ve biriktirmeye gerekçe olamaz. 
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Resim 1 Nakli Yapılan Organ ve Dokular4 

 

 

 

                                                 
4 Resim formatı gereği resim üzerinde Türkçe karşılıkları yazılamadığından aşağıda terimlerin 

Türkçe karşılıkları bulunmaktadır. Eyes/Corneas: Gözler\Kornealar, Heart/heart valves: Kalp ve 

kalp kapakları, Lungs: Akciğer, Liver:Karaciğer, Kidneys:Böbrekler, Đntestines: Bağırsaklar, 

Pancreas: Pankreas, Femoral and Saphenous Vens: Femoral ve Safen Venler, Skin: Deri, 

Bone:Kemik, Tendons:Tendonlar 

 
BAĞIŞLANAB ĐLEN ORGAN VE DOKULAR 

Kaynak: http://www.donatelifeny.org/  erişim tarihi:23.04.2007 
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2.1.9. Aracılık Etmek 

 Aracı, TDK tarafından ilk olarak ara bulucu; ikinci olarak üretici ile 

tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan 

kimse, mutavassıt; üçüncü olarak  iki şey arasında, bağlantı kuran kimse, vasıta; 

dördüncü olarak ise ihracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir 

bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı 

alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi 

veya yatırım tekniği şeklinde dört farklı biçimde tanımlanmıştır.  

Bir hukuk terimi olarak aracı ise iki taraf arasında bağlantı kuran ve 

uzlaşma sağlayan kişi ve bir ticari ilişkide üretici ve tüketici arasındaki kişi olmak 

üzere iki anlamda kullanılmıştır (20, 21). Organ ve doku naklinde yer alan aracılık 

etmek terimi organ vericisi- organ alıcısı ve organ alma ve nakletme işlemini 

yapan kişiler arasındaki hukuk dışı ili şkileri düzenlemek, rol almak anlamında 

kullanılmıştır ve aracılık etmek terimine olumsuz bir anlam yüklenmiştir. 

 
 

2.1.10. Alım- Satım 

Satıcı; satış sözleşmesinde satılan malın alıcının ödemeyi üstlendiği para 

karşılığında ona teslim ve mülkiyetini geçirme borcunu üzerine almış kimse 

olarak tanımlanmaktadır (21). Satış ise satıcının bir malı alıcıya teslim etme ve 

mülkiyetini geçirme, alıcının da bunun karşılığı olarak, satış bedelini ödeme 

yükümlülüğü altına girdiği sözleşme olarak tanımlanmaktadır (20,21).  Alım 

satım işlemi de bu eylemin gerçekleşme durumudur. 

Satım tanımında yer alan önemli kavramlardan biri mülkiyet kavramıdır. 

Bu bağlamda insan vücudu satış işlemlerinin temelini oluşturan mülkiyet 

değişimine konu olabilecek bir mülk olarak değerlendirilemez.  
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2.2. Organ Naklinin Tarihçesi 

Prehistoriada greftlerle ilgili olarak en eski kanıtlar tedavi değeri 

olabileceği düşünülen trepanasyon yapılmış kafa kemikleridir. Büyük defektlerin 

çıkarılan parçacıklarla ortotopik otogreft olarak kullanıldığı görülmüştür (13). 

Mitolojide, Şarap ve Bağ Tanrısı Dionysos, Tanrı Zeus ile ölümlü bir 

kadın olan Semele’nin oğludur. Dionysos, Zeus’un saçtığı yıldırımların Semele’ye 

çarpmasıyla annesinin alevler içindeki karnından çıkarılır. Zeus’un kalçalarına 

yapıştırılır. Yeniden dirilmek için ölen Dionysos, Hera’nın buyruğu ile Titanların 

kaynar kazanına atılırsa da, henüz çarpan kalbi alınıp babasına götürülür. Zeus bu 

kalbi yer ve yeni bir Dionysos yaratır. Bilindiği gibi ilk organ nakilleri 

kavramlarının eski Yunan Mitolojisinde var olduğu görülmektedir (22). 

Erken Hıristiyanlıkta organ ve doku aktarımları ile ilgili olarak 

efsanelerden birinde de azizlerin ölmüş bir insanın bacağını kendini Tanrıya 

adamış bir başka kişiye aktardıkları ve başarılı oldukları anlatılır. Cosmos ve 

Damian ikiz kız kardeşlerdi. Anadolu’da M.S. 3. yüzyılda dünyaya geldiler. Tıp 

öğrenmek için Suriye’ye gittiler, Cosmos pratisyen, Daimen cerrah oldu, 

Silisya’da Egea kentinde yerleştiler, hekimliğe başladılar. Ünleri Egea dışına 

yayıldı. Cosmos ve Damian’a ithaf edilen ve en çok bilinen kurgu olay siyah 

bacak mucizesidir. Hastalardan bacağı gangren olmuş biri vardı. Cosmos ve 

Damian bu bacağı kestiler yerine henüz ölmüş olan bir başka kişinin bacağını 

yerleştirdiler. Bu dönemde böyle bir aktarım gerçekleştirilmeye çalışılsa da kan ve 

doku gruplarının ve anestezi yöntemlerinin bilinmemesi nedeniyle başarılı 

olunamadığı belirtilmektedir (22, 23, 24, 25). 

 Eski Hint uygarlığında, yüzdeki kusurları örtmek, yeniden burun ve kulak 

yapabilmek için vücudun diğer kısımlarından alınan parçalardan yararlanıldığı 

belirtilmektedir. Zina halinde yakalananların Manu yasaları uyarınca kesilen 

burunları Hekim Susruta tarafından hastanın alnından ya da yanağından alınan 

deri parçaları ile yeniden yapılmaktadır. Yine bu devirlerde ince bağırsaktan 

alınan parçalarla sindirim sisteminde ve idrar yollarında değişiklikler 

yapıldığından bahsedilmektedir (23,24). 
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Rönesansdan sonra; on yedinci yüzyılın ikinci yarısında hayvanlar 

üzerinde yapılan kan aktarımlarında olumlu sonuçlar ortaya çıkması üzerine 15 

Haziran 1667 tarihinde Jean-Baptiste Denis tarafından kuzudan alınan kan ilk kez 

insana aktarılmış ve başarı sağlandığı belirtilmiştir (26).  

1771 yılında John Hunter tarafından diş nakli gerçekleştirilmi ştir. 1824 

yılında Franz Heizinger  tarafından kornea ile ilgili aktarımlar yapılmıştır (27). 

Yirminci yüzyılda bu aktarımlar daha geniş bir alanda uygulanmaya 

başlamıştır. Yirminci yüzyıl başlarında köpekler üzerinde böbrek aktarma 

çalışmaları yapılmış ve Jaboulay tarafından bir hasta üzerinde hayvandan böbrek  

aktarması denenmiştir. Ullman tarafından 1902 yılında bir köpeğin böbreğini yine 

aynı köpeğin boyun damarlarına aktarılarak ilk başarılı organ naklinin 

gerçekleştirildi ği belirtilmektedir (27). 

Organ nakli konusunda bu dönemde yaşanan gelişmeler ve başarılı 

sonuçlara ulaşılmasındaki en büyük etkenlerin Avusturyalı hekim Dr.Karl 

Landsteiner’ın 1911’de önce kan gruplarını sonra Rhesus faktörünü keşfetmesi ve 

bununla birlikte doku gruplarının ve bazı immunolojik parametrelerin 

keşfedilmesi  gibi tıbbi buluşların olduğu belirtilmektedir (26). 

Bu gelişmeler neticesinde ilk kez 1939’da Voronoy tarafından insana  

böbrek nakli yapılmış ancak vücudun dıştan gelen yabancı dokuyu kabul 

etmemesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır (27). 

Savaş yıllarında yaşanan duraksamadan sonra 1950 yılında Chicago’da bir 

ölüden, 1952’de Paris’te canlı vericiden böbrek nakli gerçekleştirilmi ş ancak 

hastalar kısa bir süre sonra ölmüştür (28). 

  1954’de Murray tarafından ilk defa akrabalar arası (tek yumurta ikizleri) 

böbrek nakli gerçekleştirilmi ş ve organ naklinde ilk başarı elde edilmiştir. Hasta 

kendisine yapılan aktarımdan kısa bir süre sonra iyileşmiş ancak 8 yıl sonra yeni 

takılan böbreğin nefrit olması nedeniyle ölmüştür.1958 yılında ikiz olmayan 

kişiler arasında yapılan böbrek nakli de başarı ile sonuçlanmıştır (28). 
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Đnsan organizması, aktarılan her türlü organı yabancı bir cisim olarak 

algılayıp yok etmeye çalıştığı için yapılması gereken ilk şey vücudun bağışıklık 

sisteminin gösterdiği tepkiyi ortadan kaldırmaktı. Bu sorun radikal bir ışın 

tedavisi ile aşılmaya çalışılmış ve bu şekilde 1959 yılında Boston’da çift yumurta 

ikizleri,1960 yılında da ikiz olmayan kardeşler arasında ve yine 1960 yılında 

Paris’te birbiri ile akraba olmayan kişiler arasında böbrek naklinde başarı 

sağlanmıştır (28). 

1963’te Thomas Starzl tarafından ilk kez karaciğer nakli 

gerçekleştirilmi ş(Denver-Amerika)ve bunda da başarı sağlandığı belirtilmiştir 

(25). Yine aynı yıl ABD Missisipi’de ilk akciğer nakli gerçekleştirilmi ştir. 1966 

yılında ABD’de Richard C.Lillehei tarafından ilk ince bağırsak nakli 

yapılmıştır.Yine aynı yılda Güney Afrikalı cerrah Dr.Christian Barnard tarafından 

Cape Town’ın Groote Shure hastanesinde ilk kalp nakli yapılmış ve hasta 19 gün 

yaşamıştır.1968’te yine Dr.Christian Barnard tarafından başka bir hastaya aynı 

ameliyat yapılmış ve hasta bu kez 594 gün yaşamıştır (28). 

   Organ nakli konusundaki çalışmalara Türkiye’de de başlanmış ve ilk 

kalp nakli 1968 yılında  Ankara’da Dr.Kemal Beyazıt tarafından, ikincisi 

Đstanbul’da Dr.Siyami Ersek tarafından gerçekleştirilmi ş ancak her iki hasta da 

sadece birkaç gün yaşayabilmiştir.  Ülkemizde ilk böbrek nakli Dr.Mehmet 

Haberal tarafından 1975’te yapılmış ve 12 yaşındaki bir hastaya annesinin böbreği 

aktarılmıştır. Đlk karaciğer nakli yine Dr.Haberal tarafından 1988 yılında 

kadavradan alınarak başarı ile gerçekleştirilmi ştir (27). 

 

2.3. Organ Nakli Hukukuna Giri ş 

Tıbbi müdahalelerin hukuka uygunluğu açısından dikkate alacağımız 

alojen organ ve doku nakli işlemi, yaşayan veya ölü bir vericiden alınan organ, 

doku veya hücrelerin, iyileştirme amacıyla bir alıcıya nakli anlamını taşımaktadır 

(29). Çünkü diğer tür organ nakilleri, yalnızca iyileştirmeye yönelik müdahaleler 

olmaları nedeniyle, tıbbi müdahalelerin genel hukuka uygunluk koşullarına bağlı 

olacaklardır. Bunlardan tıp tekniğinin gelişim süreci içinde henüz 

standartlaşmamış bulunan organ nakil türleri açısından, hastanın rızası ve 
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aydınlatılmasının kapsamı açılarından özellikler bulunabilirse de, bu durum 

öncelikle kişiler üzerinde yapılan “iyileştirme denemeleri”nin kapsamına 

girmektedir.  Canlı ve ölü vericiden yapılacak organ nakilleri, gerek ülkemizde, 

gerekse diğer ülkelerdeki organ nakliyle ilgili düzenlemelerde birbirinden farklı 

koşullara bağlı tutulmuştur (30).  

Organ ve doku naklinde yapılan işlemin hukuka veya ahlaka aykırılığı 

konusu ancak kendisinden organ alınan kişi açısından gündeme gelebilecektir. 

Buna karşılık, kendisine organ nakledilen kişi bakımından ortada açık bir 

iyileştirme amacı bulunduğundan, işlemin bu bölümü tamamen tıbbi 

müdahalelerin genel koşullarına tabi bulunacaktır (30).       

Bir kişiden organ alınması ise, bedensel bütünlüğe yönelik doğrudan, ağır 

ve geri dönülemez sonuçlar doğuran bir eylem olduğundan, kural olarak ağır 

müessir fiil olarak görülmesi ve bu değerin kişinin tasarruf alanı dışında 

bulunduğu gerekçesi ile hukuka aykırı sayılması gerekmektedir (29). Ancak bu 

eylem, organ alıcısının yaşamının veya sağlığının kurtarılması için 

gerçekleştirildi ğinde, iki bireyin fiziksel bütünlüğü birlikte ele alınmakta ve bu 

işlemin iyileştirici niteliğinin organ vericisi açısından da kabul edilmesini 

sağlamaktadır.  Bu durum, Türk öğretisinde “…organlarından birinin alınmasına, 

transplantasyon zorunluluğu ve bir yaşamın kurtarılması için rıza gösteren kişi, 

burada toplum yararına ve düzenine aykırı hareket etmiş değildir” şeklinde ifade 

edilmiştir (30). 

Canlı bir insanın, kendisinden organ alınmasına rıza göstermesi, ancak bu 

durumu haklı gösterecek üstün bir amacın varlığı halinde hukuka uygunluk 

sağlayabilecektir. “Biyolojik madde alındığı zaman vericinin uğrayacağı zararla, 

elde edilecek yarar karşılaştırıldığında, elde edilecek yarar vericinin zararını ikinci 

plana itiyor ve bu zarara katlanmayı haklı gösteriyorsa üstün amacın varlığından 

söz edilir’’ (31). 

Kişinin kendisinden organ alınmasına gösterdiği rıza, üstün bir yarara 

yöneldiğinde kural olarak geçerli sayılmakla birlikte, bu kişi, kendi iyileşmesine 

değil, bir üçüncü kişinin iyileşmesine yönelik bir operasyona rıza gösterdiğinden, 

hukuka uygunluğu ancak rıza verme ehliyetine sahip organ vericinin bizzat, açık 
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ve sağlıklı bir irade beyanının sağlayabileceği ifade edilmektedir. Yasal 

temsilcinin rızası hiçbir şekilde geçerli olmayacağı gibi, organ vericinin açık 

rızasının yerine, başka hiçbir hukuka uygunluk nedeni de – özellikle varsayılan 

rıza – kabul edilmeyecektir  (30). 

Alıcının kurtarılması için zorda kalış durumundan yararlanılması da 

olanaklı olmayacaktır. Zira bir kişinin yaşamının kurtarılması için bir diğerinin 

beden bütünlüğüne rızasının bulunmamasına karşın gerçekleştirilecek bir 

müdahale, hiçbir koşulda “orantılı araç” kullanılması ölçütüne uygun kabul 

edilemeyecektir. Bunun nedeni, zorda kalış hukuka uygunluk nedeninin 

gerektirdiği “yararların tartılması” ilkesinin, bir kimsenin kendi bedenini  -

arzulanır da olsa- bir amaca ulaşmanın aracı haline getirmeye hiçbir şekilde 

zorlanamayacağı kabulüdür. Bu durum organ naklinin hastanın tek kurtulma şansı 

olduğu halde dahi geçerlidir Zorda kalışın, işlemin bütünü açısından etkisi kabul 

edilebilse dahi, vericinin rızası bunun bir ön koşulu olarak görülmelidir 

Bu nedenle, organ vericisinden organ alınması işlemi açısından bir hukuka 

uygunluk nedeni bulunabilmesi, alıcının iyileştirilmesi amacına bağlı olmaktadır. 

Bunun dışında nedenler için veya iyileştirme amacına uygunluk ile orantılı 

olmayan müdahalelere verilecek rıza geçerli olmayacaktır. Bu bağlamda – tıbben 

sakınca olmaması durumunda – ölü vericiden yapılabilecek nakillere veya 

hastanın nakil dışı yollarla iyileştirilmesine öncelik tanınması savunulmaktadır 

Bu çerçevede özellikle organ ve dokunun ticari amaçlarla bağışlanması 

sorunu ortaya çıkmaktadır. Böyle bir amacın güdülmesinin, organ aktarma 

eylemini hukuka ve ahlaka aykırı hale getireceği genel olarak kabul edilmektedir 

(32). Nitekim Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin 21’inci 

maddesine göre, “insan ve parçaları, kendi başına hiçbir ticari kazanca konu 

olamaz”. Dünya Tabipler Birliği de, Ekim 1985’te Brüksel’de yapılan 37’nci 

Genel Kurul toplantısında kabul edilen bir duyuruyla, organ nakli için insan 

organlarının satılmasını kınamıştır.  

Yine, alınan organın, vericinin yaşamını sürdürmesi açısından önem 

taşıması ve organın alınmasının, bu kişinin sağlığı açısından orantısız bir tehlike 
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yaratması durumunda da, organ aktarmaya gösterilen rızanın hukuka ve ahlaka 

aykırı olduğu sonucuna varılmaktadır (29). 

Organ ve doku nakilleri, vericinin iyileşmesine yönelik olmadığından, bu 

gibi durumlarda hekimin aydınlatma yükümlülüğünün en geniş kapsamla ele 

alınması gerekmektedir. Vericinin kararını etkileyebilecek her şey bildirilmeli ve 

hiçbir şey saklanmamalıdır. Buna karşılık organ alıcısında aydınlatma 

yükümlülüğü olağan sınırlar içinde geçerli olacak ve müdahalenin acilli ği veya 

hastanın psikolojik durumu gibi nedenlerle sınırlanabilecektir (31). 

Türkiye’de, organ nakillerinin hukuksal koşulları, 29 Mayıs 1979 tarih ve 

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

düzenlenmiş bulunmaktadır. Yasanın 5 ve 6’ıncı maddelerine göre, yaşayan 

vericiden organ alınabilmesi için 18 yaş ve temyiz gücü aranmakta, ayrıca organ 

bağışının iki tanık önünde yazılı olarak düzenlenmesi veya sözlü olarak açıklanıp 

sonra imzalanarak bir hekim tarafından onaylanması gerekmektedir. Bunun 

dışında, rızanın geçerliliği üzerinde bir etkisi bulunmamasına karşın, vericinin evli 

olması durumunda eşinin organ bağışı işleminden haberinin olması aranmaktadır 

(33). 

Yapılacak aktarma işlemi açısından bazı koşullar aranmaktadır. Yasanın 

3’üncü maddesi, ticari amaçla veya herhangi başka bir çıkar elde etme amacıyla 

organ ve dokuların alınması ve satılmasını yasaklamıştır. Yine, 8’inci madde 

gereği, “vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye sokacak 

olan organ ve dokuların alınması yasaktır”. Bu nedenle, tek organların alınması 

olanaklı değildir. Yasanın 7’nci maddesinde, evli vericiler açısından, birlikte 

yaşadığı eşinin de organ veya doku verme kararını bildiğinin bir tutanakla 

saptanmasına ilişkin bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm ise, sterilizasyonun 

aksine, organ vericisinin rızasının geçerlilik koşulu olarak görülmemekte ve eşin 

rıza göstermemesi halinde yapılan nakilde yine de geçerli kabul edilmektedir. 

Đspanyol Hukuku’nda, canlı vericiden yapılacak organ nakilleri, belirli 

ölçütlere uyulması koşuluyla, ceza yasasındaki suç tipleri dışında tutulmuştur. Bu 

koşullar, 1979 yılında çıkartılan “Organ Alınması ve Aktarılması hakkında 

Yasa’nın 4’üncü maddesinde şu şekilde belirlenmiştir: Vericinin ergin ve temyiz 
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gücüne sahip olması, tam olarak aydınlatılmış rızasının bulunması ve organın, bir 

başkasının iyileştirilmesi için aktarılma amacıyla alınacak olması (34). 

Almanya’da ise, Transplantasyon Yasası (Transplantationsgesetz olarak 

anılmaktadır), yoğun tartışmalardan sonra, 5 Kasım 1997’de kabul edilmiş 

bulunmaktadır. Yasa, hekimin hastaya yönelik olağan aydınlatma yükümlülüğü 

yanında, & 2 hükmüyle, devlete de, halkı organ nakilleri konusunda aydınlatma 

görevi yüklemektedir. Ayrıca, kişiye yönelik özel aydınlatmanın kapsamı da, 

8/2’de çok geniş olarak belirlenmiştir (30). 

Alman Organ Nakli Yasası’nda, yaşayan organ vericisinin ergin ve rıza 

ehliyetine sahip olmasını aramaktadır. Bunun dışında, öngörülen organların 

nakledileceği kişi açısından iyileştirme amacı kesin olarak aranmaktadır. 

Vericinin de, kendisinden organ alınabileceği tıbbi olarak saptanması ve 

operasyonun olağan riskinin üzerinde herhangi bir tehlike altına girmeyeceğinin 

veya müdahalenin doğrudan sonucu olarak sağlığının ağır şekilde 

bozulmayacağının öngörülmesi gerekmektedir. Bir başka koşul ise, organ nakli 

sırasında, aynı elverişlilik ko şullarına sahip ve ölü bir vericiden kaynaklanan bir 

organa ulaşılamıyor olmasıdır (30).  

Alman Organ Nakli Yasasında, belirli bir alıcıya yönelik olarak canlı 

vericiden alınacak organlardan, yenilenebilir özelliği bulunmayanların, ancak 

eşler, nişanlılar, ikinci dereceye kadar olan akrabalar veya yakın ve özel kişisel 

ili şki içinde bulunan kimseler arasında bağışlanabileceği hükmü yer almaktadır 

(& 8/I,2). Bu yöntem, özellikle gizli organ ticaretinin önüne geçilebilmesi 

amacıyla, yasanın çıkmasından önce de savunulmaktaydı. Ancak bu düzenleme, 

yasanın çıkmasından sonra bir Anayasaya aykırılık iddiasının konusu olmuştur. 

Zira, karara konu olan olayda olduğu gibi, yasada yer alan kişiler arasında, 

hastayla organları uyuşan hiç kimsenin bulunmaması durumu karşısında, 

iyileşmeyi bekleyen hastaya organ aktarması yapılamamaktadır. Ancak Alman 

Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırılık iddiasını reddetmiştir. Bunun 

gerekçeleri, söz konusu düzenlemenin, gerek iyileştirmeye yönelik olmayan organ 

alma müdahalesi karşısında üçüncü kişileri koruduğu, gerekse organ turizmini ve 

ticaretini engellemeye yönelik bulunduğu için hukuka uygun olduğu düşüncesidir. 
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Mahkemeye göre, burada kısıtlanan haklar açısından kullanılan yöntem gerekli ve 

orantılı olduğundan, Anayasaya aykırılık bulunmamaktadır (30). 

Bu karar, Alman öğretisinde de eleştirilmi ş ve özellikle, canlı vericiden 

organ nakillerinde kişinin kendisine karşı korunmasına herhangi bir gereksinim 

bulunmadığı, karardaki ölçütlerin liberal anlayıştaki bir devlet yapısına uymadığı 

ve kişiler üzerinde yasaya dayanan, ancak meşru olmayan bir baskı oluşturduğu 

savunulmuştur.  

Daha sonraki bölümlerde değinileceği gibi, Avrupa Konseyi Đnsan Hakları 

ve Biyotıp Sözleşmesi, 19 ve 20’nci maddelerinde canlı vericiden organ ve doku 

nakli için bazı genel belirlemelerde bulunmuş, bu kapsamda, bu işlemin ancak 

alıcıyı iyileştirme amacıyla ve ölüden alınabilecek bir organ veya doku 

bulunmadığında gerçekleştirilebileceği hükmünü getirmiştir. Sözleşmenin kabul 

ettiği bir başka yenilik ise, uygun bir verici bulunamadığında ve yaşam kurtarıcı 

nitelikte bir operasyon söz konusu olduğunda, alıcının rıza verme ehliyeti 

bulunmayan kardeşinden de organ alınabileceğidir (m.20). Bunun için yasal 

temsilcisinin yazılı izni aranmakta ve ehliyetsiz vericinin aktif bir direniş içinde 

olmaması gerekmektedir. Ancak, Türkiye bu hükme, Organ ve Doku Alınması, 

Saklanması ve Nakli Hakkında Kanunun 5’inci maddesindeki, on sekiz yaşından 

küçüklerden veya temyiz gücü olmayanlardan organ alınamayacağı hükmüne 

dayanarak çekince koymuştur.  

Ölüm halinin saptanması, tamamen tıbbi bir işlemdir ve hukuksal 

değerlendirmelere konu olamaz Alman Transplantasyon Yasası’nın beyin 

ölümüne dayanan maddesi de bu nedenle eleştirilmektedir (30). Günümüzde, bu 

anın, “beyin ölümü” olarak belirlenmesinin pratik sakıncalarına ilişkin bazı 

tartışmalar sürüyor olsa da, bunun şu an için en elverişli ve tek kabul edilebilir 

ölçüt olduğu üzerindeki kabuller artmaktadır. Ölüm ölçütünün 24 Nisan 1997 

tarihinde Japon Meclisi’nde kabul edilmesiyle, dünyada bu ölçütü düzenlemeler 

veya uygulamalarda esas almayan Polonya ve Pakistan dışında herhangi bir görüş 

ayrılığı bulunmadığı ifade edilmektedir (30). Bu bağlamda tıbbın günümüzdeki 

gelişim düzeyinin ortaya çıkardığı verilere göre, bugün insanın ölüm anını 
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saptamanın ölçütü, beyin ölümü olduğu ve beyin ölümünün gerçekleştiği durumda 

artık bir canlıdan söz edilemediğine ilişkin bir yönelimin olduğu söylenebilir 

 Ölüme kimin karar vereceği konusu da Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 

216– 210’uncu maddelerinde ve Hastaneler Talimatnamesi’nin 49’uncu 

maddesinde belirtilmiştir. Ancak burada söz edilen ölüm daha çok biyolojik ölüm 

olarak tanımladığımız ölümdür. 

Ölü vericiden organ alınmasının rızaya bağlı olup olmayacağı ve olacaksa 

kimlerin buna rıza göstermesi gerektiği konusunda çeşitli yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Bunlardan “rıza modeli”ne göre, kişinin kendi iradesi öncelikli 

olarak aranacak, bu konuda bir bilgi bulunmadığında yakınlarının rıza 

verebileceği kabul edilecektir 

“ Đtiraz modeli”nde ise, sağlığında organ nakli ile ilgili bir açıklamada 

bulunmayan bir kişiden organ alınması kesin olarak kabul edilmektedir. 1979 

tarihli Alman Transplantasyon Kanunu Tasarısı’nda kabul edilen bu yaklaşım, 

kişilik haklarını zedelediği ve bu nedenle Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle 

eleştirilmi ştir (30). 

Türk hukuk sistemi ise ölü vericiden yapılacak nakillerde, kural olarak 

vericinin rızasını aramış, bu konuda bir açıklık bulunmadığında ise yasada 

belirtilen yakınlarının rızasını yeterli görmüştür. 14’üncü madde gereği, öncelikle 

ölünün vasiyeti aranacak, bu bulunmuyorsa “sırasıyla ölüm anında yanında 

bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin ;bunlar 

yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle” organ 

alınabilecektir. Buna karşılık, ölünün dış görünüşüne zararı olmayan organ ve 

doku alınması işlemleri ise, açık bir rızasızlık hali bulunmadığı sürece 

gerçekleştirilebilecektir. Ayrıca aynı madde, doğal afet ve kaza gibi nedenlerle 

ölen ve beden bütünlüğü zaten bu nedenle zarar gören kişilerden, buna karşı 

çıkacak bir yakını bulunmadığında ve zorunluluk halinde, rıza aranmadan organ 

alınabileceği hükmünü getirmektedir. Böylece diyebiliriz ki, Türk hukuk sistemi 

gerçekte “rıza modeli”ni temel almakla birlikte, olağanüstü durumlar ve ölünün 

dış görünüşüne zarar vermeyecek müdahaleler açısından “itiraz modeli” ne 

yaklaşmaktadır. 
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Öğretide, 2238 sayılı Kanun’un 14/4’üncü maddesinde yer alan 

“zorunluluk hali”nin, yakınların manevi tazminat taleplerini bertaraf edici güçte 

ve nitelikte olduğu ve bu durumda  - normalde şahsi hak taleplerini önleyemeyen 

–“zorda kalış hukuka uygunluk nedeni”nin varlığına karşın tazminat 

istenemeyeceği değerlendirmesinde bulunulmaktadır. Maddede sözü edilen 

“zorunluluk hali”, hukuk tekniği açısından bir hukuka uygunluk nedeni olan 

“zorda kalış” anlamında kullanılmış değildir. Burada, yasa tarafından öngörülmüş 

ve sınırları “zorda kalış hukuka uygunluk nedeni”nin koşullarından farklı çizilmiş 

özel bir durum yer almakta ve  bu koşullara uygun olarak organ nakleden hekim, 

“kanunun hükmünü yerine getirme” hukuka uygunluk nedeninden 

yararlanmaktadır. Bir zorunluluk halinin varlığı ise, yasanın öngördüğü 

koşullardan biridir. Aksine bir kabul, 14/4’üncü maddede öngörülen durumda her 

olayda zorda kalış hukuka uygunluk nedeninin bütün koşullarının varlığının 

aranması ve değerlerin tartılması yoluyla dengenin saptanması gerektiği anlamını 

taşıyacaktır ki, bu durum yasanın tanıdığı olanağın sınırlarının daraltılması 

anlamını taşır (30). 

Diğer ülkelerdeki düzenlemelerde, her iki modelin de  benimsendiğini 

görmekteyiz. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Hollanda, 

Đzlanda, Libya, Romanya ve Yugoslavya, rıza sistemini kabul etmiş ülkeler 

arasında sayılmaktadır. Đngiltere’de ise, 1961 tarihli Đnsan Dokusu Yasası (Human 

Tissue Act) ile, rıza sistemi kabul edilmiştir. Ancak, kişi sağlığında kendisinden 

organ alınmasına rıza göstermiş olsa bile, ölümünden sonra yakınları buna izin 

vermeyebileceklerdir. Yine, Japonya’nın da, ancak 1997’de hukuk sistemine 

aldığı organ nakilleri düzenlenmesinde, ölünün yakınlarına benzer bir itiraz etme 

hakkı tanıdığı ifade edilmektedir.                                    

Buna karşılık, itiraz modeline yakın bir sistemi benimseyen ülkelere örnek 

olarak Đsveç’i göstermek olanaklıdır. 1995’te kabul edilen bir yasa ile, bir kişinin 

ölümünden sonra organlarının alınmasına açıkça esirgememesi halinde, 

düşüncesinin buna karşı olduğunu gösteren herhangi bir belirti de bulunmuyorsa, 

organları nakil amaçlı olarak alınabilecektir. Bu durum kişinin yakınlarına 

bildirilecek, herhangi bir şekilde buna karşı çıkılmazsa operasyon 

gerçekleştirilecektir. Ayrıca Fransa, Çek Cumhuriyeti, Đspanya, Portekiz, 
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Yunanistan ve Belçika’nın da, itiraz modelini benimsedikleri ifade edilmektedir 

(30). 

Norveç’te ise, rıza sistemini temel alan, ama içinde itiraz sisteminden 

unsurlar barındıran bir düzenleme bulunduğu ifade edilmektedir. 1979 tarihli bu 

düzenlemeye göre, ölen kişi önceden organlarını bağışlamışsa, yakınlarının 

herhangi bir itirazda bulunmaması, operasyonun ölen kişinin veya yakınlarının 

varsayılan rızasına aykırı olacağına yönelik yeterli belirti bulunmaması veya 

operasyonun gerçekleştirilmemesi için başka özel bir gerekçenin söz konusu 

olmaması durumunda, organ nakil yapılabilecektir. 

 

2.3.1. 29 Mayıs 1979 tarihli 2238 Sayılı Organ ve Doku Alınması, 
Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun 

29 Mayıs 1979 tarihli 2238 Sayılı ‘Organ ve Doku Alınması, Saklanması, 

Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’ 4 bölüm 17 maddeden oluşmaktadır. Bu 

kanunla organ ve doku nakilne ilişkin yasal boşluklar giderilmeye çalışılmış ve 

teşhis, tedavi ve bilimsel amaçlarla yaşayan kişilerden ve ölülerden organ ve doku 

naklinin hukuksal koşulları belirlenmiştir (31, 35).  

MADDE 1: “ Tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, 

saklanması, aşılanması ve nakli bu kanun hükümlerine tabidir” 

Kanunun hemen başında “genel hükümler” başlığı altında, 2238 sayılı 

kanunun amaçları saptanmıştır. Kanunun 1. Maddesinde yer alan, tedavi, teşhis ve 

bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli 

mümkündür. 

Maddenin amaç kısmı organ ve dokulara dair 4 temel işlem mevcuttur. 

Bunlar alma, saklanma aşılama ve naklidir. Nakil bu dört amaçtan yalnızca bir 

tanesidir. Bu bağlamda teşhis amacıyla yapılacak biyopsi işlemleri de bu kanunun 

kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak uygulamada gözlemlenen biyopsi 

işleminin bu kanun kapsamında değerlendirilmediğidir. 
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Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 11. maddesi “tecrübe maksadı ile 

insanlar üzerinde hiçbir deney yapılamayacağı gibi aynı maksatla, kimyevi, fiziki 

ve biyolojik şekilde herhangi bir tedavi de tatbik edilemez” hükmünü 

getirmektedir. Kural olarak kişiyi kobay olarak kullanmaya yönelik olan ve tedavi 

amacı taşımayan bilimsel amaçlı girişimler kişilik haklarına saldırı kabul etmek 

gerekir.(7) 

Organ ve dokunun alınması, 2238 sayılı yasa’ya göre, tedavi, teşhis ve 

bilimsel amaçlar için olmaktadır. Nakil için organ alımı iki türlü olmaktadır. 

Birincisi canlıdan organ ve doku alımı; ikincisi ise ölüden (kadavra) alınan organ 

ve dokulardır. 

Ölüden alınan organ ve dokularda, naklin konusu sadece almadır. Ölü 

vericiden kadavra organ ve dokular saklanır. Buradaki saklama işlemi, alınan 

organ ve dokunun kısa süreli korunmasına yöneliktir. Burada saklama ifadesi 

depo etme ve biriktirme kavramlarını içermemektedir. 

2238 sayılı yasa’nın 1. Maddesinden anlaşılacağı üzere yaşayandan veya 

kadavradan alınan organ ve dokular, alıcısına nakledilmek üzere koruma altına 

almak için saklanabileceğini kabul etmiştir. Organ ve dokuların saklanabileceği 

kuralı karşımıza organ ve doku bankası düşüncesini ortaya koymuştur. Yasanın 1. 

maddesi ile sermayesi, yaşayandan ve ölülerden alınan organ ve dokulardan 

oluşan bir organ bankası kurulacağı anlamını içermemelidir. 

Organ ve dokuların; tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar dışında herhangi bir 

amaçla alınması, saklanması, aşılanması ve nakli yasaktır. Bu amaçlar dışındaki 

eylemler, yasa dışı olarak kabul edilmektedir. 

Madde 2- Bu kanunda sözü edilen organ ve doku deyiminden, insan 

organizmasını oluşturan her türlü organ ve doku ile bunların parçaları anlaşılır. 

Oto-greftler, saç ve deri alınması, aşılanması ve nakli ile kan transfüzyonu bu 

kanun hükümlerine tabi olmayıp, yürürlükte bulunan sağlık yasaları, tüzükleri, 

yönetmelikleri ve tıbbi deontoloji kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir.  
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Maddenin birinci fıkrasına göre, insan organizmasını oluşturan bütün 

organ ve dokularla, bunların parçaları 2238 sayılı yasanın düzenleme alanına 

girmektedir. Organ nakli ve bunların parçaları anlaşılmaktadır. 

Maddenin ikinci fıkrasına göre; Đnsanın kendisinden kendine, organ ve 

doku nakli olan oto – greftler bu yasa hükümlerine tabi değildir. Ayrıca saç ve 

deri alınması, aşılanması ve nakli ile kan tranfüzyonları da, bu yasa hükümleri 

dışında tutulmuştur. Kanunun ikinci maddesinde, kapsam, karşıt bir sıralama ile 

çizilmiştir. Buna göre, bu kanun “oto – greft, saç ve deri alınması, aşılanması ve 

nakli ile kan tranfüzyonu” dışındaki uygulamalar için gerekli olacaktır.. 

2238 Sayılı Yasa kapsamına giren organların vericiden alınabilmesi için, 

bu organların vericinin yaşamı için zorunlu olmaması ve naklin vericinin yaşamını 

tehlikeye düşürmemesi gerekir. Yaşayan insandan tedavi amacıyla olsa bile, kalp 

ve akciğer gibi yaşamsal öneme sahip organların alınamayacağı şüphesizdir.  

Yaşayanlar arasında organ nakline kaynaklık teşkil edecek organlar, 

genellikle organ naklini kabul etmiş olan yasalarda, insan bedenindeki çift 

organlarla sınırlandırılmıştır. Vericinin rızasına uygun olmak şartıyla, böbrek ve 

göz gibi “çift” olan organlar tedavi amacıyla alınabileceği  genellikle kabul 

edilmektedir.  

2238 Sayılı Yasa’nın ikinci bölümü yaşayan kişilerden alınacak organ ve 

dokunun hangi şartlarda gerçekleşeceğini saptamaktadır. Yaşayan vericiye ilişkin 

koşulları yasa öncelikle düzenlemiştir. Daha sonra hekimlerin sorumlulukları ve 

ölü vericilerin durumunu değerlendirmiştir (7). 

2238 sayılı yasa’nın 3. maddesine göre “Bir bedel veya başkaca çıkar 

karşılığı organ ve doku alınması ve satılması yasaktır”. Yasa’nın 15. maddesine 

göre de : “Bu kanuna aykırı şekilde organ ve doku alan, saklayan, aşılayan ve 

nakledenlerle  bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satıma aracılık edenler 

veya komisyonculuğunu yapanlar…” diyerek ; insan bedenine ait organ ve 

dokuların ,  

• Alım satımını yapmak. 
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• Alınmasına ve satılmasına aracılık etmek 

• Alım ve satımın komisyonculuğunu yapmak yasaya aykırıdır.  

2238 sayılı yasa’nın 4. maddesine göre: “Bilimsel, istatistikî ve haber 

niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, organ ve doku alınması ve 

verilmesine ilişkin her türlü reklâm yasaktır”  

Bu madde ile yasa; bilimsel, istatistikî ve haber niteliği taşıyan reklâmları 

ayrık tutarak, bunun dışında organ ve doku alınmasına ilişkin her türlü reklâmı 

yasaklamıştır. Yasa’nın gerekçesinde : “Amaç insan yaşamına ve dolayısıyla 

insanlığa hizmet olduğuna göre, böylesine kutsal bir hizmete konu teşkil edecek 

olan insan organlarının ve dokularının herhangi bir eşya gibi reklâmının yapılması 

toplum vicdanında derin yaralar açabilecektir” gerekçesiyle, reklâm yasağını 

açıklamıştır (7). 

 2238 sayılı yasa’nın 4. maddesinde  “reklâm yasağı” olmasına rağmen, 

yasanın yasaklara karşı verilen cezalarla ilgili 15. maddesinde “reklam 

yasağı”ndan söz edilmemiştir. Şu halde bu tür reklamlar, ancak organ ve doku 

alım satımına aracılık sağladığında veya böyle bir nitelik kazandığında 

cezalandırılabilecektir (7). 

Madde 5 : “Onsekiz yaşını doldurmamış ve mümeyyiz olmayan kişilerden 

Organ ve Doku alınması yasaktır”. 

2238 Sayılı Yasa’nın 5. maddesi yaşayan kişilerden organ ve doku 

alınabilmesini iki koşula bağlamıştır. Bunlardan biri, onsekiz yaşını tamamlamış 

olmak; diğeri ise, mümeyyiz olmaktır.  

Yasa açıkça vericinin ergin ve sezgin olmasını aramaktadır. Medeni 

Kanunun 10,11 ve 12 maddeleri ergin olmayı tanımlamaktadır. Medeni Kanun’a 

göre erginlik 18 yaşını doldurmakla başlar, evlenme kişiyi ergin kılar ve 15 yaşını 

tamamlamış küçük kendi isteği ve velisinin rızasıyla ergin kılınabilir.  
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2238 Sayılı Yasa; organ ve doku alınacak kişilerden medeni kanunun 

kabul ettiği rüşt kriterlerini değil de, sadece vericinin onsekiz yaşını tamamlamış 

ve ondokuz yaşından gün almış olma koşulunu aramaktadır. 

Organ nakli yasası vericinin mümeyyiz olma koşulunu da aramaktadır. 

Böylece, küçükler, vesayet ve hacir altında olanlar bu konuda rızada 

bulunamayacakları gibi veli ve vasileri aracılığı ile de kendilerinden organ veya 

doku alınamayacaktır.  

Mümeyyiz sözcük anlamı olarak; iyiyi kötüden ayırt etme yeteneği, temyiz 

gücüne sahip olmayı ifade eder. Temyiz gücü, vericinin, somut olayda, gerek 

kendisinin üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan tıbbi müdahalenin ne olduğunu, 

bunun beraberinde ne gibi risk ve zararlar getirebileceğini; gerekse de böyle bir 

tıbbi müdahaleye rızasını açıklamasının veya açıklamamasının anlam ve önemini 

kavrayacak zihinsel ve ruhsal olgunluğa ulaşmış olmasıdır. 

Yasa açıkça vericinin, onsekiz yaşını bitirmiş ve mümeyyiz olmasını 

istemektedir. Küçükler, hacir altında ve vesayet altında olanların rızaları geçersiz 

olacaktır. Akli ve ruhi durumu itibariyle kendiliğinden karar verecek durumda 

olmayanlardan hekim organ ve doku almayı reddetmek zorundadır. 

Doktrindeki diğer bir görüşe göre; vericinin onsekiz yaşını bitirmiş olması 

hususu nakillere yöneliktir. Onsekiz yaşını tamamlamamış ama temyiz gücüne 

sahip bir kişiden kendisinin ve yasal temsilcisinin izni olsa da, bir başka şahsa 

nakil amacıyla organ alınması bu yasaya aykırıdır. 

2238 Sayılı Yasanın aramış olduğu onsekiz yaş ve mümeyyiz olma koşulu, 

sadece nakil için organ ve doku alınmasıyla ilişkilidir. Buna göre, onsekiz 

yaşından küçük veya mümeyyiz olmayandan tedavi ve teşhis amaçlı organ ve 

doku alınması mümkün olacaktır.Ancak bu durumun yasada düzeltilerek 

belirtilmesi gerekirdi. 

Madde 6 : “Onsekiz yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir kişiden Organ 

ve Doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, bilinçli ve 
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tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya iki tanık önünde sözlü 

beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.  

Canlı bir insandan organ nakli söz konusu olduğu zaman vericinin rızası 

gerekir, bunu organ naklini gerçekleştiren hekim göz önünde bulundurmak 

zorundadır. Yasa rızası alınacak vericinin niteliklerini 5. maddesinde sıralamıştır. 

Rızanın şekil koşulları da 6. maddede yer almaktadır. Organ ya da doku verecek 

olan kişi bu rızasını yazılı ve imzalı olarak verecektir. Maddede sadece yazılı 

olma koşulu arandığından bunun el yazısı, daktilo ve resmi dilde olması önemli 

olmayacaktır. 

Yaşayan insandan organ ve doku alınabilmesi ve yine bunun yaşayan 

birine aşılanabilmesi için gerek vericinin, gerekse alıcının rızası şarttır. Her ne 

kadar zaruret söz konusu olduğunda alıcının rızası aranmayabiliyorsa da, verici 

yönünden böyle düşünmeye olanak yoktur. Bu nedenle rızasını sağlamadan bir 

insandan organ veya doku alan hekim, bu ölmek üzere olan bir insanın 

kurtarılması için yapılmış olsa bile sorumluluktan kurtulamaz (7). 

Rıza yazı ile bildirilmesine rağmen sözlü de olabilmektedir. Bu durumda 

iki tanık huzurunda bu tutanağın düzenlenmesi gerekecektir. 2238 Sayılı Yasa’nın 

6. maddesine göre iki tanık önünde yapılan sözlü açıklama tutanağının hekim 

tarafından onaylanması gerekmektedir.  

 Rızanın geçerli olabilmesi için, tıp mesleğinin hasta üzerinde yapılacak 

operasyona izin vermesi gerekir. Yani doktorun söz konusu müdahaleye onay 

vermesi gerekmektedir. 

2238 Sayılı Yasa 6. maddesinde vericinin rızasının bilinçli ve tesirden 

uzak olma şartını aramaktadır. Bilinçli olmak, organ veya doku alınacak kişinin, 

maruz kalacağı müdahalenin boyutlarını bilmesi ve müdahalenin sonuçları 

hakkında aydınlatılması, bundan sonra da rızasını olayları idrak ederek 

vermesidir. Vericinin hukuken geçerli sayılabilecek rızasını açıklayabilmesi için 

kendisine ne yapılacağını açıkça bilmesi gerekmektedir. 
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Verici rızasını açık ve serbest iradesiyle, hiçbir baskı altında kalmaksızın 

göstermiş olmalıdır. 2238 Sayılı Yasa bilinçli olmanın yanında, rızanın tesirden 

uzak olarak açıklanmasını kabul etmiştir. Baskı altında açıklanmaya zorlanan rıza 

hukuken de geçersiz olacaktır.  

Fiziki bütünlüğü zedeleyen bir müdahaleyi kabul etme, iradi bir tasarruf 

gerektirir.Bazen aileden gelen ve bir çocuğu veya kardeşi kurtarmak şeklindeki 

psikolojik baskı o derece kuvvetlidir ki bu çok ağır hastalıkla ilişkili koşullarda, 

kişinin serbest iradesinden söz edilemez. Canlı vericilerden yapılan organ 

naklinde organ bağışına rızada baskı ve zorlama olmaması zedelenemeyecek 

ilkelerdendir 

Organ ve doku naklinde, vericinin rızası kişiye bağlı haklardan olup, verici 

bu rızasını alabilme hakkına sahiptir. Vericinin organını bağışlayacağı yönündeki 

söz ve taahhüdü yerine getirmeye zorlanamayacaktır Kendisinden organ 

alınmasına rıza gösteren kişi, bu rızadan vazgeçtikten sonra ona karşı yapılan 

girişim kişilik hakkına saldırıdır 

2238 Sayılı Yasa vericinin rızasını geri alması veya müdahale öncesi bu 

rızadan vazgeçmesi durumunda ne olacağı konusunu düzenleyen bir hüküm 

yoktur. Vericinin bu yoldaki söz ve taahhüdü zorla yerine getirilemez. Bu konuda 

Medeni Kanunun 23/3 maddesine göre: “Ancak insan kökenli biyolojik 

maddelerin alınması, aşılanması, ve nakli mümkündür. Şu kadar ki, biyolojik 

madde verme borcu altına giren kimse aleyhine ifa talebinde bulunamayacağı gibi 

maddi ve manevi tazminat davası açılamaz”  Bu madde gereği organ nakli 

sözleşmelerinin dava hakkı vermeyeceği hükme bağlanmış olmaktadır. 

2238 Sayılı Yasa’nın 7. maddesi, organ ve doku alacak hekimlerin görev 

ve yükümlülüklerini koşullandırmıştır.  

Madde 7 : “Organ ve Doku alacak hekimler :  

a)Vericiye, uygun bir biçimde ve ayrıntıda organ ve doku alınmasının 

yaratabileceği tehlikeler ile, tıbbi, psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçları hakkında 

bilgi vermek; 
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b)Organ ve Doku verenin, alıcıya sağlayacağı yararlar hakkında vericiyi 

aydınlatmak; 

c)Akli ve ruhi durum itibariyle kendiliğinden karar verecek durumda 

olmayan kişilerin vermek istedikleri organ ve dokuları almayı reddetmek ;  

d)Vericinin evli olması halinde birlikte yaşadığı eşin vericinin organ ve 

doku kararından haberi olup olmadığını araştırıp öğrenmek ve öğrendiğini bir 

tutanakla tespit etmek; 

e)Bedel veya başkaca çıkar karşılığı veya insancıl amaca uymayan bir 

düşünce ile verilmek istenen organ ve dokuların alınmasını reddetmek; 

f)Kan ve sıhri hısımlık veya yakın kişisel ilişkilerin mevcut olduğu 

durumlar ayrık olmak üzere, alıcının ve vericinin isimlerini açıklamak; 

zorundadırlar” 

Bu maddeye göre hekim vericiye, organ ve doku alınmasının tıbbi, 

psikolojik, ailevi ve sosyal sonuçlarını, alıcıya sağlayacağı yararları anlatacaktır. 

Hekimin hastaya işlem hakkında bilgi vermesi, aydınlatma ödevinin bir 

sonucudur. 

Ayrıca hekime araştırma yapma sorumluluğunu da getirmiştir. 7. 

Maddenin e’bendinde, hekimin, hastanın rızasının bir çıkar karşılığında olup 

olmadığını, d’ bendinde de vericinin evli olması halinde eşinin, organ ve doku 

verme kararından haberinin olup olmadığını araştırma yükümlülüğü vardır.  

Hekimin bilgi verme ve araştırma yükümlülüğü, vericiyi operasyon 

hakkında aydınlatmaya yöneliktir. Vericinin organının alınmasında hukuken 

geçerli bir rızasından söz edebilmek için, hastanın hekim tarafından, hem 2238 

sayılı hem de diğer yasalardaki şekliyle aydınlatılması gerekir. 

Aydınlatma, Resmi ehliyetli kişilerden hekimin, hastasına, 

gerçekleştirilmesi planlanan tıbbi müdahalenin türü, biçimi, ivediliği, içeriği, yan 

etkileri ve risklerinin yanı sıra; böyle bir tıbbi müdahale gerçekleştirilmediği 
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taktirde, onu, tıbbi müdahale hakkında serbestçe karar verebilecek duruma 

getirecek bilgilerle donatmasıdır 

2238 Sayılı yasanın 7. Maddesi f. bendi ;”Kan ve sıhrı hısımlık veya yakın 

kişisel ilişkilerin mevcut olduğu durumlar ayrık olmak üzere, alıcının ve vericinin 

isimlerini açıklamamak”, şeklinde hekimin sır saklama yükümlülüğünü 

düzenlemiştir. 

Yasanın 7/f maddesinden çıkan anlama göre vericinin veya sıhrı 

hısımlarına veya yakın kişisel ilişkilerin mevcut olduğu kişilere yapılan ve suç 

olmayan husus alıcının ve vericinin isimlerinin açıklanması ile sınırlıdır.  

Maddenin a fıkrasında, vericinin müdahaleden önce aydınlatılması 

hekimlere yükümlülük olarak verilmiştir. Aydınlatmanın neleri kapsayacağı 

konusunda da bilgi veren madde, aydınlatma konusunda ayrıntılı bir ifade 

içermesi bakımından önemlidir. Aynı maddenin b fıkrasında yine vericinin organ 

nakli ile hastaya sağlanacak yararlar konusunda bilgilendirilmesi hekime 

sorumluluk olarak yüklenmiştir (7). 

2238 Sayılı yasanın 8. maddesi canlı vericiden alınamayacak organ ve 

dokular hakkında hüküm içermektedir. 

Madde 8 : “Vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya 

tehlikeye sokacak olan organ ve dokuların alınması, yasaktır”. 

Canlı vericiden, ancak onun için hayati önemi bulunmayan organ ve 

dokuları nakil için alınabilir. Verici için, örneğin ; kalp, karaciğer gibi hayati 

öneme sahip organların alınması kesinlikle yasaktır. Bu açıdan vericinin bu türlü 

organlarının alınmasına razı olması da önemli değildir. 

Madde 9 : “Organ ve doku alınması, aşılanması ve naklinden önce verici 

ve alıcının yaşamı ve sağlığı için söz konusu olabilecek tehlikeleri azaltmak amacı 

ile gerekli tıbbi inceleme ve tahlillerin yapılması ve sonucunun bir olurluluk 

raporu ile saptanması zorunludur.  
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Nakil yapılmadan alıcı ve verici üzerinde tıbbi inceleme ve tahlillerin 

yapılması, ayrıca, naklin yapılabilmesi için gerekli olurluluk raporunun hekim 

tarafından tespit edilmesi şarttır. Yasa olurluluk raporunun hangi hekim tarafından 

saptanacağı hususunda herhangi bir açıklılık getirmemiştir. Doktrinde ağır basan 

görüşe göre, olurluluk nakli gerçekleştirecek olan hekim tarafından düzenlenmesi, 

hekimin sorumluluğuna gitme açısından uygun olacaktır (7). 

Madde 10 : “ Organ ve Doku alınması, saklanması, aşılanması ve 

naklinin, bu işler için gerekli uzman personele, araç ve gerece sahip sağlık 

kurumlarınca yapılması zorunludur’’ 

Ölü vericiden organ nakillerinde, özellikle iki husus önem taşımaktadır. 

Bunlardan birincisi  “ölüm anının tespiti”, diğeri ise  “ölünün veya yakınının 

rızası” dır. “Ölü verici” ya da “kadavra verici” denen vericiler hemen her zaman, 

“beyni ölmüş” hastalardır. “Beyin ölümü kavramı” nakil çabalarının başarısında 

çok önemlidir. 

Ölüm anının tespiti, hem bir organ nakli yüzünden vericinin ölümüne yol 

açılmaması, hem de organ aktarmanın başarısının olumsuz yönden etkilenmemesi 

için önemlidir. Her şeyden önce verici gerçekten ölmüş ve ölüm anı yanılmadan 

belirlenmiş olmalıdır. 

Organ ve doku naklinin başarıya ulaşabilmesi için, alınan organın 

hayatiyetini sürdürüyor olması zorunludur. Bu durum, vericinin ölümünden kısa 

bir süre sonra nakledilecek organın çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. 

Madde 11 : “Bu kanunun uygulanması ile ilgili olarak tıbbi ölüm hali, 

bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve yöntemleri uygulamak suretiyle, biri 

kardiolog, biri nörolog, biri nöroşirürjiyen ve biri de anesteziyoloji ve animasyon 

uzmanından oluşan dört kişilik hekimler kurulunca oy birliği ile saptanır”. 

Tıbbi ölüm halininin tespit yetkisini yasa, biri kardiyolog, biri nörolog, biri 

nöroşirürjiyen ve bir de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan 4 

kişilik hekimler kuruluna bırakmıştır.  
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Maddede ölüm halinin “bilimin ülkede ulaştığı düzeydeki kuralları ve 

yöntemleri uygulamak suretiyle” saptanacağının belirtilmesinin çok sakıncalı 

olduğu ve böylece yeni tıbbi bilgilerin henüz ülkeye gelmediği durumlarda eski 

yöntem ve kuralların uygulanmasının haklılığı şeklinde bir sonucu ortaya 

çıkaracağı vurgulandığı gibi, dört ayrı uzmanın oy birliği ile karar verme şartının 

aranmasının da organ naklini güçleştireceği ileri sürülmektedir (35). 

2238 Sayılı yasanın 11. Maddesi, uluslararası adlandırmaya uymayarak 

literatürde olmayan yeni bir kavram olan “tıbbi ölüm” terimi kullanılmıştır. Ancak 

uygulamada beyin ölümü kriterleri esas alınmıştır. Doktrinde bu düzenlemenin 

eksik ve çok hatalı olduğu ileri sürülmektedir (35, 36, 37 ). Yasa’da “tıbbi ölüm” 

halinin tanımı yer almamaktadır. Tıbbi ölüm muhtemelen “biyolojik ölüm” ve 

‘beyin ölümü’ biçimlerini kapsayacak biçimde düşünülmüş bir tanımdır. Ancak 

tanımın ikisini kapsaması teknik olarak olanaksızdır. Çünkü birini kabul etmek 

diğerini kabul etmemeyi gerektirir. 

Madde 12 : “Alıcının müdavi hekimi ile organ ve doku alınması, 

saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan hekimlerin, ölüm halini 

saptayacak hekimler kurulunda yer almaları yasaktır”.  

Yasa maddesi, alıcının müdavi hekimi ile organ naklini gerçekleştirecek 

hekimin, ölüm halini saptayacak kurulda yer almayacakları belirtilmektedir ki 

çağdaş düşünce ve düzenlemelere tamamen uygundur. Hemen hemen bütün 

yasalar da organ naklini gerçekleştirecek hekimin, ölümün tespiti işlemine 

katılmayacaklarını hükme bağlamıştır. 

Madde 13 : “Onbirinci maddeye göre, ölüm halini saptayan hekimlerin 

ölüm tarihini, saatini ve ölüm halinin nasıl saptandığını gösteren ve imzalarını 

taşıyan bir tutanak düzenleyip organ ve dokunun alındığı sağlık kurumuna vermek 

zorundadırlar. Bu tutanak ve ekleri, ilgili sağlık kurumunda on yıl süre ile 

saklanır.” 

Yasa maddesi ölüm halini, 11. maddedeki hakimlerin tespit etmesini ve 

tespit tutanağının bu hekimler tarafından imzalanması koşulunu hükme 

bağlamıştır. Hekimlerin, düzenledikleri bu tutanağı, organ ve doku aldıkları sağlık 
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kurumuna verme zorunluluğu vardır. Hekimlerin bu işlemlerini yapmamaları 

halinde, yasa’nın 15. Maddesi gereği cezai müeyyidelere maruz kalacaklardır.  

Madde 14 : “Bir kimse sağlığında vücudunun tamamı veya organ ve 

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

vasiyetname ile belirtmiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamış 

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

veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir 

yakınının müvafakatiyle organ veya doku alınabilir (m.14/1) 

Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir 

değişiklik yapmayan dokular alınabilir (m.14/2) 

Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına 

karşı olduğunu belirtmişse organ veya doku alınamaz (m.14/3)”. 

Etik ve hukuki açıdan diğer bir sorun doğal afetler ve trafik kazasında 

aniden ölüp, yakını olmayanların cesetlerinden , o anda diğer bir hayatı kurtarmak 

için vasiyet ve rıza alınmaksızın organ veya doku naklinin yapılması için organın 

alınması hususudur. Almanya gibi bazı ülkelerde bu husus etik ve hukuki açıdan 

hala tartışma konusu iken bizde gerek organ ve gerek doku nakli ile ilgili kanunun 

14. maddesi buna cevaz verirken, duruma açıklık getiren ve bu 14. maddenin 

matlabı ile son fıkrasının değiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir fıkra eklenmesine 

ili şkin 2594 sayılı yasa yürürlüğe konulmuştur (7). Kişi sağlığında kendisinden 

organ ya da doku alınmasını yasaklamışsa Kanun’un 1473. maddesine göre 

yakınlarının izni ile dahi olsa bu kişiden organ ya da doku alınamaz (35). 

2238 Sayılı Yasa’nın 14. maddesi, 21/1/1982 tarih ve 2594 sayılı yasa ile 

değiştirilmi ştir. 14. Maddenin Matlabı 4. fıkra değiştirilmi ş, bu maddeye 5. bir 

fıkra eklenmiştir.  

“Kaza ve doğal afetler sonucu vücudun uğradığı ağır harabiyet nedeni ile 

yaşamı sona ermiş olan bir kişinin yanında yukarıda sayılan kimseler yoksa, 

sağlam doku ve organlarının tıbbi ölüm halinin alınacak organlara bağlı 

olmadığı 11. maddede belirtilen hekimler kurulunun raporuyla belgelenmek 
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kaydıyla, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan kişilere ve naklinde ivedilik ve 

tıbbi zorunluluk bulunan durumlarda vasiyet ve rıza aranmaksızın organ ve doku 

nakli yapılabilir. Bu hallerde, adli otopsi, bu işlemler tamamlandıktan sonra 

yapılır ve hekimler kurulunun raporu adli muayene ve otopsi tutanağa geçirilir ve 

evrakına eklenir (m.14/4)”. 

Organ nakli konusunda, ölenin rızasını belirten bir vasiyetnamenin varlığı 

sık rastlanacak bir durum değildir. Kaldı ki, vasiyetnamenin varlığı halinde dahi, 

durum çok defa ya organ naklini gerçekleştirdikten veya organ nakli imkânı 

ortadan kalktıktan sonra öğrenilecektir. Bu bakımdan söz konusu beyanın 

geçerliliğini ölüme bağlı tasarrufların tabi olduğu sıkı şekil şartlarına bağlı 

tutmak, isabetli sayılmamaktadır (7). 

Ölenin sağlığında konuya ilişkin bir istemi olmamışsa ölüm anında 

yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisi, 

bunlar da yoksa bir yakınının rızası ile organ ya da doku alınabilecektir. Bu 

düzenleme biçimi içerisinde bazı boşluklar görülmektedir. Rızalarına itibar 

edilecek kişiler arasında bir öncelik – sonralık sıralaması yapılmamıştır. Maddede 

yer alan hısımlardan birinin olumlu diğerinin olumsuz tutumu karşısında ne 

yapılacağı belirtilmemiştir. Bu düzenlemede önce eş ve çocukların oybirliği ile 

aldıkları kararın geçerli olacağı; olağanüstü, ivedi durumlarda oy çokluğu ile 

yetinileceği ve bunların hayatta olmaması durumunda ana, baba veya kardeşlerden 

birine başvurulabileceği belirtilebilirdi.  

Ayrıca maddede geçen yakın kavramı hangi kısımları kapsayacaktır. 

Yakın kavramı ile sadece hısımlık bağı mı anlaşılacaktır? Hemşerilik ya da iş 

arkadaşlığı gibi ilişkiler de bu kavramın tayininde dikkate alınacak mıdır? 

Maddedeki bu belirsizlikler yüzünden, cesetten yararlanma olanakları kişilik 

haklarını rencide edici biçiminde genişletilmektedir.  

Maddede sözü geçen “yakın” ifadesinde belirtilen, kan bağı ve akrabalık 

olmayıp, ölen ile ölüm anında yanında bulunan kişi arasındaki duygusal bağdır. 

Kişinin arkadaşı, nişanlısı ve özellikle onun tedavisinde maddi manevi yardımda 

bulunan kişiler ölenin yakınları olarak kabul edilebilir (7). 
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Yasanın 14. maddesinin 2. ve 4. fıkrasında bu durum düzenlenmiştir.  

Maddenin ikinci fıkrasında geniş kapsamlı uygulamalara yol açabilecek 

bir hüküm yer almaktadır : “Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi 

ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir” (m.14/2). Dikkat 

edileceği gibi bu tür uygulamaya girişilebilmesi için vericinin ya da yakınlarının 

rızaları aranmadığı gibi tıbbi zorunluluk ve ivedilik unsurları da gerekli değildir. 

Fıkra bu yazılış biçimiyle kişilik haklarına aykırıdır.  Ancak aksine bir vasiyet 

varsa doku alınamaz. 

Maddenin 4. fıkrasına göre; Kaza ve doğal afetler sonucu vücudunun 

uğradığı ağır harabiyet nedeniyle yaşamı sona ermiş kişinin yanında eşi, 

çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisi ya da herhangi bir yakını 

yoksa, sağlam organ ve dokuları, yaşamı organ ve doku nakline bağlı olan ve 

naklinde ivedilik ve zorunluluk bulunan hallerde, vasiyet ve rıza aranmaksızın 

organ veya doku nakli yapılabilir.  

Organ nakli konusunda “hayat kurtarma bakımından ivedilik ve tıbbi 

zorunluluk bulunması halinin” genel bir hukuka uygunluk nedeni teşkil edeceği 

çeşitli aşamalarda tekrar tekrar ortaya atılmış ve savunulmuştur. 

Ölen kişinin veya yakınlarının rızalarının dikkate alındığı bu hal adeta 

zaruret hali durumunda uygulanabilecektir. Maddede geçen kaza ve doğal afet 

sözcükleri ile olayın ivediliği belirtilirken, “yaşamı organ ve doku nakline bağlı 

olan ve nakilde ivedilik ve tıbbi zorunluluk bulunan hallerde” cümleciği ile de 

zorunluluk alıcı yönünden ortaya konulmaktadır. Bu uygulamaya ancak bu halin 

varlığında gidilebilecektir. 

2238 Sayılı Yasada, 21/1/1982 tarih ve 2594 sayılı yasa ile yapılan 

değişiklikle söz konusu yasanın 14. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Bu 

fıkraya göre ölümden sonra inceleme ve araştırma faaliyetlerinde yararlanmak 

üzere cesedin ilgili yüksek öğrenim kurumlarına vasiyet edilmesine ilişkin 

hükümlere yer verilmiştir. 
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Söz konusu değişiklik ile, yataklı tedavi kurumlarında ölen veya bunların 

morglarına getirilen ve kimsenin sahip çıkmadığı ve adli kovuşturma ile ilgisi 

olmayan cesetlerin, aksine bir vasiyet olmadığı taktirde, altı aya kadar muhafaza 

edilmek ve bilimsel araştırma için kullanılmak üzere ilgili yüksek öğretim 

kurumlarına da verilmesine olanak sağlamıştır.  

2238 Sayılı Yasanın 14. maddesinin 3. fıkrasında : “ölü sağlığında 

kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu 

belirtmişse organ ve doku alınamaz.”  

Fıkranın bu yazılış biçimi ilerde bazı anlaşmazlıklara yol açabilecektir. 

Ölünün sağlığındaki bu isteği hangi yolla ispat edebilecektir? Đsteğin yazılı bir 

belgeye dayanmadığı durumlarda bu hususu kimler ileri sürebilecektir? Çelişik 

ifadelerde hangisine üstünlük tanınacaktır? 

Ayrıca 14. madde de ailesinin izni alınarak da olsa adli vakalarda 

Cumhuriyet Savcılığı’nın da izninin gerektiğine ilşikin yargı kararı 

bulunmaktadır. Danıştay;2007 yılında, ateşli silah yaralanması sonrasında ölen bir 

kişinin organlarını sadece ailesinin iznine dayanarak alan Đnönü Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’ndan 6 öğretim üyesinin “görevi kötüye 

kullanma” ve “organ nakline ilişkin yasaya” aykırılık suçlamasıyla 

yargılanmasına karar verdi. Kararda, doktorların, Organ ve Doku Alınması 

Hakkında Kanun ile TCK'nın, 'Kanuna aykırı organ alınması' hükümleri ile 

'görevi kötüye kullanmak' suçundan yargılanmaları gerektiği vurgulandı. Kişi 

ölümünün adli olarak soruşturulması gereken bir olay olduğu vurgulanan kararda, 

'Savcının bu konudaki suç unsurlarını araştırması gerekir. Bu önemli işlevi 

nedeniyle ceza soruşturmasının, diğer kamusal yükümlülüklere göre öncelik 

taşıyacağı tartışmasızdır' denildi.  

Danıştay'ın 6 doktorun yargılanması istemli kararına karşılık  yine benzer 

bir  davada;2004 yılında, Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi cinayete kurban giden 

19 yaşındaki bir kişinin organlarını Cumhuriyet Savcısı'nı beklemeden alıp 2 

hastaya naklettikleri için haklarında dava açılan hekimler hakkında mahkeme 

kararı verebilmek için Yüksek Sağlık Şurasından görüş istemişti. Yüksek sağlık 

Şurası “tıbbi ölüm halinin gerçekleştiği, ölümün alınan organlara bağlı olmadığı, 
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ölen kişinin babası tarafından organ nakline izin verildiği, bunun  

üzerine 2238 sayılı kanuna uygun olarak alınan organlardan dalağın organ 

naklinde doku tiplemesi için, böbreklerin uygun hastalara kullanıldığı, savcıdan 

kaynaklanan zaman kaybından dolayı karaciğerin kullanılamaz hale geldiği 

cihetleriyle söz konusu hekimler hakkında 2238 sayılı kanun hükmü ve etik 

kurallarına aykırı bir fiilin olmadığına şûramızca oy birliğiyle karara varıldı." 

şeklinde bir karar bildirmiştir. Bu rapor doğrultusunda da hekimler beraat etmişti. 

2238 Sayılı Yasanın 15.Maddesi yasak olan eylemlerin cezalandırılacağı 

hükmünü içermektedir. 

Madde 15 : “Bu kanuna aykırı şekilde organ ve doku alan, saklayan, 

aşılayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına 

aracılık edenler veya komisyonculuğunu yapanlar hakkında, fiil daha ağır bir 

ceza gerektirmediği taktirde iki yıldan dört yıla kadar hapis ve 50.000 TL’den 

100.000 TL’ye kadar ağır para cezasına hükmolunur.  

2238 sayılı Kanun’un 15. maddesinin kanuna aykırılık durumunda fiilin 

farklılığına bakmadan hepsi için ortak bir yaptırım belirlemesi doğru 

bulunmamaktadır. Kanun’da yer alan  her bir suçun niteliğine ve ağırlığına farklı 

cezaların belirlenmesinin daha isabetli olacağı düşünülmüştür (38, 35). Nitekim 

eleştirilen bu durum 5237 sayılı TCK ile değiştirilmeye çalışılmıştır. 

 

2.3.2. 26.09.2004 Tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Organ ve 
Doku Nakliyle Đlgili Yasal Düzenlemeler 

 

Organ ve doku nakli konusunda tıp alanındaki gelişmeler hukuki, 

deontolojik ve etik alanında yeni düzenlemelere olan gereksinimi artırmıştır. Bu 

nedenle eski 765 sayılı Ceza Kanunu’nun aksine 26.9.2004 tarihli 5237 sayılı  

Türk Ceza Kanunu’nda organ ve doku nakline ilişkin hükümlere yer verilmiş ve 

özel düzenlemeler getirilmiştir. Yeni Türk Ceza Kanunu’nda bu konudaki 

düzenlemelere “Organ veya doku ticareti” başlıklı bölümde 91,92 ve 93. 

maddelerde yer verilmiştir.  
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Gerek 2238 sayılı Kanun ve gerekse 5237 sayılı TCK insanlar arası organ 

veya doku naklini düzenlemektedir. Aynı insan üzerinde yapılan organ veya doku 

nakli serbestir ve bu kanunların kapsamı alanında değildir. Aynı zamanda 

hayvanlardan yapılan (ksenotransplantasyon) organ ve doku nakli de yasal bir 

düzenleme konusu olmadığından yasaklanmamıştır ve tıbbi müdahalelerin genel 

şartlarına tabidir (39).  

Organ ve Doku Alınması, Saklanması,  Aşılanması ve Nakli Hakkında 

Kanun’un 15. maddesinde kanuna aykırı müdahale nedeniyle oluşan suç için 

başka bir kanunda daha ağır cezanın öngörülmesi durumunda bu kanuna göre 

cezalandıracağı belirtilmiştir. 765 sayılı eski Ceza Kanunu’nda organ ve doku 

nakline ilişkin özel düzenlemeler olmamakla birlikte 2238 sayılı Organ ve Doku 

Alınması, Saklanması,  Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanuna aykırı şekilde 

yapılan bazı müdahaleler ceza kanunu da aykırılık teşkil ettiği ve daha ağır cezalar 

öngördüğü taktirde ceza kanunu hükümleri uygulanacaktır. Örneğin 2238 sayılı 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması,  Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’un 

8. maddesinde vericinin yaşamını mutlak surette sona erdirecek veya tehlikeye 

sokacak olan organ ve dokuların yaşayan bir insandan alınması, başka bir insanın 

hayatını kurtarmak için olsa bile yasaklanmıştır (40).  

 

TCK Madde 91.  

(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. 
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(4) Bir ve üçüncü fıkralardaki tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti 

çerçevesinde işlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis ve onbin güne 

kadar adli 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.  

(6) Belli bir çıkar karşılığında organ veya doku teminine yönelik olarak ilan 

veya reklâm veren veya yayınlayan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

(7) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde 

işlenmesi halinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 

hükmolunur. 

(8) Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun ölmesi 

halinde, kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  

2238 sayılı organ ve doku nakline ilişkin özel kanun hükmü ile TCK.nun 

91. maddesi  arasında çelişkiler bulunmaktadır.  

Bunlar; 

• TCK 91. maddede organ veya doku alınacak kimsenin yaşı 

konusunda bir açıklama bulunmazken,  2238 sayılı Kanun’un 5. maddesinde bu 

kişinin 18 yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olması gerektiği belirtilmektedir.  

• 2238 sayılı Kanun’un 6. maddesi rızanın belirli koşullarda 

alınmasını şart koşmuş iken, TCK’da bu konuya yönelik düzenleme 

görülmemektedir.   

• 2238 sayılı Kanun’un 3. ve 15. maddesi ile düzenlenen  organ ve 

doku alma, saklama, aşılama ve nakletme, alım ve satımına aracılık etme veya 

komisyonculuğunu yapma eylemleri ile de TCK.nun 91. maddesi arasında çok 

sayıda ve esaslı çelişki ve farklılıklar vardır  (36). TCK.nun 91. maddesinde organ 

ve doku tiacreti suç olarak tanımlanmıştır. Söz konu suçun oluşabilmesi için 

kişden  ve ya dokunun, hukuka uygun bir alınmış olup olmamasının önemi yoktur. 

Burada öenmli olan organ veya dokunun para veya bir maddi menfaat karşılığında 
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tedavüle tabi tutulmasıdır. Bu bakımdan söz konusu suç çok failli bir suç niteliği 

taşımaktadır (41). 

TCK.nun 91. maddesinde düzenlenen suçların faili özel statüdeki bir 

kimse değildir. Oysa bu eylemler doktor ve diğer sağlık personellerince 

gerçekleştirilebilecekleri gibi sağlık personeli olmayanlarca da gerçekleştirilebilir. 

Ayrıca sağlık personeli  arasında da kamu görevlisi olanlar ve olmayanlar 

bulunabilir. Bu failler arasında, en azından cezanın miktarı açısından ayırım 

yapmak ve sağlık personeli ile kamu görevlilerinin cezalarının artırılması 

gerekmektedir (36). 

TCK. m. 91’de ölü kimseden doku alınması düzenlenmekle birlikte, TCK 

açısından ölüm anı açısından hangi anın/ölçütün esas alındığının 

düzenlenmemiştir.  2238 sayılı organ ve doku nakline ilişkin özel kanunun 11. 

maddesinde ise sadece ‘tıbbi ölüm’den söz edilmektedir. 24066 sayılı Organ ve 

Doku Nakilleri Hizmetleri Yönetmelik’te ise tıbbi ölüm kavramından beyin 

ölümü kavramına bir atlama olmuştur. 24066 yönetmeliğin 22. maddesinde tıbbi 

ölümden söz etmekte ancak ve yönetmeliğin 27. maddesinde ve ekler kısmında ise 

beyin ölümü kavramından söz ederek  uygulamada tıbbi ölüm kavramının beyin 

ölümü kavramı olarak algılanmasına neden olmuştur.  Tıbbi-tıbbi olmayan ölüm 

kavramları  üzerinde doktrinde bir uzlaşma bulunmamakta ve tartışma 

yaşanmaktadır (40). Burada beyin ölümünün mü yoksa kalp durması anının mı 

esas alındığı veya başka bir ölçütün mü benimsendiği açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Çünkü tüm ölüm biçimleri tıbbi olup, sağlık personelleri veya tıp hukuku 

mensuplarının ve hastaların ve yararlanıcıların bu terime farklı anlam yüklediği 

göz ardı edilmemelidir.  Ceza hukukunun özellikle kanunilik5 ve belirlilik6 (43,) 

ilkeleri göz önünde tutularak bu kavramın anlam ve yorumu tıp mensubu bir kişi 

                                                 
5 Suç ve cezaların ancak kanun ile konulması ve bunların usulüne uygun olarak ilan edilmek 

suretiyle herkes tarafında öğrenilmesinin temin edilmesini ifade eden ilkeye kanunilik denir (Bkz. 

Öztürk ve ark 2004, Şen 2002) 

6 Bir fiil kanunda yazılı ve sarih (en açık ve en berrak) bir suç olarak düzenlenmedikçe, kimse 

böyle bir fiilden dolayı herhangi bir cezaya mahkum edilemez (Bkz. Öztürk ve ark 2004).  
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veya bilirkişinin anlayışına bırakılmamalı, kanun koyucu açıkça burada esas 

alınacak ölçütü tercih etmelidir (36). 

Yine TCK’nun 91.maddesinin birinci fıkrasında canlı kimseden organ 

veya dokunun hukuka aykırı olarak  alınması durumunda  doku ve organ için 

farklı cezalar öngörülürken ikinci fıkrada ölüden hukuka aykırı olarak organ veya 

doku alınması konusunda farklı bir ceza bulunmamaktadır. Bu durumun hatalı 

uygulamalara yol açacağı düşünülmektedir.  

Ünver  (2005) ve Hakeri’ye  (2007) göre  maddede yer alan ‘hukuka 

aykırı’ ifadesinde bir belirsizlik bulunmaktadır (36,39,44,). Hakeri (2007) bu 

durumu ‘2238 sayılı Kanun’un 12. maddesinde  ‘alıcının müdavi hekimi ile organ 

ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve naklini gerçekleştirecek olan 

hekimlerin, ölüm halini saptayacak olan hekimler kurulunda alınması yasaktır’ 

hükmü sevk edilmiştir. Bu yasağa rağmen, organ naklini gerçekleştirecek hekimin 

ölüm halini saptayacak kurulda yer alması durumunda da, hekim TCK 91/2 

gereğince cezalandırılacak mıdır?’ şeklinde bir düşünceyi sorgulayarak 

açıklamaktadır (39). 

TCK m 91/6’sında organ ve doku teminine yönelik reklam verilmesi veya 

yayınlanması yaptırım altına alınmaktadır. Kanun her türlü ilan veya reklam 

verilmesini veya yayınlanmasını değil sadece çıkar amaçlı ilan, reklam 

verilmesini ve yayınlanmasını cezalandırmaktadır. Bu  suretle, ihtiyacı olan 

kimselerin maddi bir çıkar sağlamaksızın, kamuoyuna müracaatı 

engellenmemekte, ticari ilanlar yaptırım altına alınmaktadır (39). 

Sözkonusu hüküm ile 91. maddedeki suçların bir tüzel kişi faaliyeti 

çerçevesinde yapılması halinde bunlar hakkında güvenlik tedbiri uygulanması 

91/7. fıkra ile öngörülmekte ve son olarak zorla organ veya doku alınması sonucu 

mağdurun ölmesi halinde kasten öldürme suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı 

hükme bağlanmaktadır (39). Ancak bu madde hükmünün uygulanabilmesi için, 1. 

fıkradaki suçun ‘işlenmiş’ olması gerekmektedir. Bu fıkra ile kastedilen suç, 

hukuken geçerli rıza olmaksızın yaşayan kimseden ve ölü kimseden organ ve 

doku alınması suçudur. Burada organ veya dokunun ‘alınması’ suç olarak 

düzenlenmiştir. 91/1. maddede düzenlenmeyen husus, bu maddenin 1. 
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fıkrasındaki suçlardan herhangi birisi işlenmeye teşebbüs edilirken mağdurun 

ölmesi olasılığıdır. 91/1. fıkradaki suça teşebbüs halinde mağdurun ölmesi 

olasılığının da kanunen düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, kanunilik 

ilkesi gereğince, belki de öncelik kuralına aykırı uygulamalara gidilecektir ki, bu 

amaca ve hukuka uygun olmaz (36). 

 
TCK. m.  91’de düzenlenen suçların hiç olmazsa organize biçimde 

işlenmesi hallerine ilişkin olarak bu suçların uluslararası ceza kovuşturmasına 

konu yapılmaması, yani TCK. m. 13 kapsamına alınmaması önemli bir eksikliktir. 

Bu durum bu suçlarla uluslararası mücadeleyi zayıflatacaktır (36). Organ nakil 

suçlarının daha çok örgüt niteliğinde işlendiği ve uluslararası boyutunun da 

olduğu dikkate alındığında maddenin yeniden düzenlemesinin gerekliliği 

ortadadır. TCK 91’in getirdiği en önemli sonuç, cezaların artırılmasının yanı sıra, 

2238 sayılı Kanun’dan farklı olarak organı satana da ceza öngörmesidir ( 35).  

 

 TCK Madde 92. (1)   Organ veya dokularını satan kişinin içinde 

bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak, hakkında 

verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.  

TCK. m. 92’deki özel zorunluluk halinin düzenlenmesi hatalı olmuştur. Bu 

hükme hiç gerek yoktur, bu genel zorunluluk haline ili şkin hükümle çözülmeliydi. 

Bu durum Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyo-tıp Sözleşmesinin 25. 

maddesine aykırıdır (36). 

TCK. m. 92 hükmünün uygulanması için suç failinin “içinde bulunduğu 

sosyal ve ekonomik koşullar”ı bir ölçü olarak hakime sunmak son derece tehlikeli 

olmuş ve suçla sözde mücadele edileceğinin açıkça önceden ilanı niteliğinde 

olmuştur. Zengin bir kimsenin organını satacağı düşünülemeyeceğine göre, 92. 

madde baştan ölü doğmuş bir hüküm olmuştur. Aksi halde bu hüküm organ 

mafyasını besleyecek ve belki de sırf bu madde yüzünden bu suç daha çok işlenir 

olacaktır (36). 
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Burada konunun sadece ulusal bir cephesi yoktur. Konu uluslararası 

standartlara uygun düzenlenmelidir. Kaldı ki, pozitif düzenleme konuları dahi, 

çağdaş hukukta modern ülkelerdeki standardı gerektirmektedir. Belirtilen eğilim 

Avrupa Ceza Hukukunun oluşmakta olan temel ilkelerine aykırı olduğu gibi, 

konunun uluslararası sözleşmelerle düzenlenmesiyle de çelişmektedir(33). 

Kaldı ki, “içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar”ın ne olduğu 

objektif olarak saptanabilecek bir husus olmayıp sübjektif ve suiistimale açık bir 

ölçüttür (TCK. m. 92). Bu düzenleme  biçimi belirlilik ilkesine aykırı olduğu gibi, 

organ veya dokusunu satan kimsenin genelde ekonomik olarak kötü durumda 

olduğu ve sosyal olarak da toplumun alt katmanlarında bulundukları bir Türkiye 

gerçeği olduğundan, neredeyse bu hüküm dolayısıyla organ veya dokusunu satan 

kimseyi cezalandırmak olanaksız hale gelecektir. Kaldı ki, cezasızlık için getirilen 

ölçüt, her somut olay/esas mahkemesi hakimince farklı uygulanabilecek ve ülke 

bazında adalet duygusunu zedeleyici ve eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar ortaya 

çıkacaktır (36,45,46).Yine bu maddede (TCK. m. 92) hakime ceza verip 

vermemek ve eğer verecekse bu cezayı indirip indirmemek hususunda hiçbir 

ölçüte ve hukuksal dayanağa tabi tutulmayan ve bu nedenle de hukuksal denetimi 

yapılamayacak olan bir keyfi yetki verilmiştir. Gerçekte bu hüküm gerekli ise, o 

zaman sağlıklı bir ölçütle ve kesin hukuksal etkisi belirtilerek hakime sunulması 

gereken bir araç olarak anlaşılmalı, hakimlerin keyfi uygulamalarına 

bırakılmamalıdır. Bu günümüz ceza hukuku ilkeleriyle bağdaşmamaktadır (36, 

47). 

TCK Madde 93.  

TCK Madde 93(1) Organ veya dokularını satan kişi, resmi makamlar 

tarafından haber alınmadan önce durumu merciine haber vererek suçluların 

yakalanmalarını kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.  

TCK Madde 93(2) Bu suç haber alındıktan sonra, organ ve dokularını 

satan kişi, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve diğer suçluların 

yakalanmasına hizmet ve yardım ederse; hakkında verilecek cezanın, yardımın 

niteliğine göre, dörtte birden yarısına kadarı indirilir.  
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Öncelikle maddenin uygulanma olanağını sadece ‘organ veya dokularını 

satan’ kimseyle sınırlamak ve 91. maddedeki diğer eylemlerin faillerini veya 

“satan” kimsenin eylemine iştirak edenin bu maddeden yararlandırılmamak 

sorunlu bir düzenlemedir (47).  

TCK’nun 93. maddesinde etkin pişmanlık hükmünden yararlanacak kimse 

‘organ veya dokularını satan kişi’ olarak belirtilmiştir. Ancak satma eylemi, yani 

satış eylemi yapılan bir sözleşme ile tamamlandığına göre, organ veya dokunun 

alınmasından sonra olabileceği gibi (çoğu kez olduğu üzere) organ veya dokunun 

alınmasından önce de tamamlanabilir. Madde metninde, etkin pişmanlığa ilişkin 

hükmün uygulanabilmesi için organ veya dokunun alınmamış olmasının gerekli 

olup olmadığı açıklığa kavuşturulmamış, bu yönde bir ayırım yapılmadan her iki 

olasılığa da aynı etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına yol açacak genel 

bir ifade biçimi kullanılmıştır(36,45).  

Bu Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyo- Tıp Sözleşmesi’nin gerek 

yaptırımların caydırıcı olması gerek belirlilik ilkelerine aykırıdır. Burada iki an 

arasında bir ayırım yapmak ve etkin pişmanlığın hangi halde geçerli olduğunu 

madde metninde açıkça yazmak gereklidir. Eğer, amaçlanan şey her iki halde de 

etkin pişmanlık hükmünü işletmek ise, bu halde de etkin pişmanlığa ilişkin bu 

maddenin 1. fıkrasında cezaya hükmolunmasının yasaklandığı ve fakat 2. 

fıkrasındaki etkin pişmanlık halinde ise ceza indirimi yapılması gerektiğinin 

düzenlendiği dikkate alınarak, her iki fıkra açısından organ veya dokunun 

alınmasından önce ve sonraki satım eylemi arasında bir fark yaratmak ve 

cezasızlık hali veya indirimin hangi olasılığa ilişkin olduğu açıkça 

düzenlenmelidir.Etkin pişmanlık hükmü açısından en önemli belirleyici unsur 

budur ve madde metninde bu dikkate alınmadan bir düzenleme yapılmıştır 

(36,45). 

TCK.nun 93. madde metni kendi içinde de hatalı düzenlenmiştir. 1. 

fıkradaki etkin pişmanlık için failin içten/gönüllü pişman olması koşulu 

aranmazken  benzer eylemin resmi makamlarca öğrenilmesinden sonraki aşaması 

açısından bu gönüllü pişmanlığın aranması  eleştirilmektedir (36).Ünver (2005) 

etkin pişmanlıkta  “içten/gönüllü/gerçekten/ıslah nitelikli vs. pişman olma” koşulu  
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1. fıkrada aranmazken 2. fıkrada aranmasının gerekçesinin anlaşılmadığını ifade 

etmektedir (36). 

 

2.4. Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 

2.4.1. Avrupa Konseyinin Tarihçesi ve Amaçları 

Tüm dünyada büyük bir yıkım oluşturan ikinci dünya savaşının bitmesi ile 

birlikte 5 Mayıs 1949’da 10 Avrupa ülkesi, Belçika, Danimarka, Fransa, 

Hollanda, Đngiltere, Đrlanda, Đsveç, Đtalya, Lüksemburg ve Norveç Avrupa 

Konseyi’ni oluşturan anlaşmayı imzalamışlardır. Kuruluşunu izleyen yıl Türkiye 

ve Yunanistan Avrupa Konseyi’ne kurucu üye sıfatıyla katılmışlardır.  

 Kanada, Vatikan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Meksika 

Avrupa Konseyi’nin hükümetlerarası organlarında  gözlemci statüsüne sahiptir.  

Avrupa Konseyi ile Avrupa Birliği (AB) farklı iki kuruluştur ancak AB’ye 

üye olan 25 ülke aynı zamanda da Avrupa Konseyi’ne de üyedir. 

Avrupa Konseyi organları ve AB organları birbirleriyle sık sık 

karıştırılmaktadır. Her iki örgütün birbirleriyle karıştırılan organları Tablo 2.1’de 

verilmiştir(48). .
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Tablo 2.1. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Organları Kar şılaştırması 

Avrupa Konseyi Organları Avrupa Birli ği Organları 

Avrupa Konseyi (Council of Europe) 

Avrupa’nın 46 ülkesinden oluşan 

merkezi Strasbourg’da bulunan uluslarası 

bir kuruluştur. 

Avrupa Birli ği Konseyi (European 

Council) 

AB’nin 25 üye devletinin birliğin 

politikalarını planlamak için devlet veya 

hükümet başkanlarının düzenli (yılda en az 

iki defa) toplantılarıdır. 

Parlamenterler Meclisi 

Avrupa Konseyinin üye devletlerinin 

ulusal parlamentoları tarafından atanan 

306 temsilciden (aynı sayıda yedekten) 

oluşan danışma organıdır. 

Avrupa Parlamentosu 

25 AB ülkesinden halk oyu seçilen 732 

üyeden oluşan parlamenter organıdır. 

Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi 

Avrupa Đnsan hakları ile kurulan bu tekli 

adli organın merkezi Strasbourg’dadır. 

46 yargıçtan oluşur ve en yüksek adli 

merci olarak üye devletlerin 

Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine 

getirmelerini sağlar. 1998 Kasım’ından 

itibaren Mahkeme sürekli olarak 

çalışmaktadır. 

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı 

Lüksemburg’daki merkezinde toplanır ve 

uygulama ve yorum bakımından AB 

sözleşmelerine uyulmasını sağlar 

Değiştirilmi ş Avrupa Sosyal Şartı 

Avrupa Konseyi’nin Sosyal Şartı, sosyal 

ve ekonomik hakları teminat altına alan 

ve Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

mukabili olan bir belgedir 

Temel Haklar Şartı 

Bu şart AB tarafından 2000 yılında Nice’deki 

Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul 

edildi. 

Kaynak:www.coe.int/cplre  

Avrupa Konseyinin Amaçları; 



 52 

• Đnsan haklarını, çoğulcu demokrasiyi ve yasa düzenini korumak  

• Avrupa kültür kimliği ve farklılıkları bilincini teşvik etmek ve gelişmesine 

katkıda bulunmak; 

• Avrupa toplumunun karşı karşıya bulunduğu sorunlara (azınlıklara farklı 

muamele, yabancı düşmanlığı, hoşgörüsüzlük, çevre koruma, insan kopyalama, 

AIDS, uyuşturucu maddeler, insan kaçakçılığı, örgütsel suçlar ve yolsuzluk, 

terörizm, çocuklara uygulana şiddet, v.s.) çözüm aramak 

• Siyasal yaşama ve anayasal alanlarda reformları destekleyerek Avrupa’da 

demokratik istikrarın pekişmesine yardımcı olmaktır (48) 

 Avrupa Konseyi tarafından etik/ biyoetik konusunda üye ülkeler arasında 

yasal birliğin sağlanması ve biyolojik ve tıbbi gelişmelerin suiistimaline karşı bir 

takım esas ve yasaklamalar getirerek insan haysiyetinin, haklarının ve 

özgürlüklerinin korunması amacıyla yayınlanan çeşitli önergeler ile yasal 

bağlayıcılığı olan uluslararası sözleşmeler hazırlanmıştır (49). Avrupa 

Konseyi’nin bu konudaki çalışmalarına 1976 yılında başladığı söylenebilir  (50). 

Organ ve doku nakline ilişkin konuları kapsayan 1 Mayıs 1978 tarihli 

78(29) sayılı “Üye Ülkelerin Tedavi Amacı ile Organ Ve Doku Alımına Yönelik 

Yasal Düzenlemelerinde Uyum” (Resolution on Harmonisation of Legislations of 

Member States Relating to Removal of Human Tissues and Organs for 

Therapeutic Purposes) isimli önerge ile organ ve doku nakli yoluyla tedavilerdeki 

gelişmeler ile birlikte ortaya çıkan sorunlara yasal düzenlemeler getirme 

amaçlanmıştır. Bu çalışma ülkemizde 39.05.1979 tarihinde yürürlüğe giren 2238 

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

derecede etki etmiştir (49). 

Avrupa Konseyi’nin kapsamlı bir şekilde hazırladığı bir diğer önemli 

çalışma ise ; “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından Đnsan Hakları ve Đnsan 

Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi, Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi” 

(Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being 
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with Regard to the Aplication of Biology and Medicine:Convention on Human 

Rights and Biomedicine)’dir. (49). 

Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, Avrupa Konseyi (Council of Europe) 

Parlamenterler Meclisi’nin 28 Haziran 1991 tarihinde yayınlanan “Bir biyoetik 

sözleşmesi hazırlanmasına dair 1160 (1991) sayılı önerisi” dahil, bu alandaki tüm 

çalışmalar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Sözleşme 4 Nisan 1997 tarihinde 

tamamlanarak, Đngilizce ve Fransızca eşdeğer iki asıl metin olarak düzenlenmiş ve 

aynı tarihte Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, sözleşmenin hazırlanmasına 

katkıda bulunan ancak üye olmayan devletlerin, Avrupa Topluluğu’na ve kabul 

edecek diğer üye olmayan devletlerin imzasına açılmıştır. Sözleşme gereği en az 

dördü Avrupa Konseyi üyesi olmak üzere beş devletin onaylaması ile de, 1 Aralık 

1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

2.4.2. Biyoloji Ve Tıbbın Uygulanması Bakımından Đnsan Hakları ve 
Đnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: Đnsan Hakları ve Biyotıp 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  

4 Nisan 1997 tarihinde Türkiye tarafından da imzalanan biyotıp 

sözleşmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da 3.12.2003 tarihinde 

onaylanmış ve buna dair Kanun, “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından 

Đnsan Hakları ve Đnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: Đnsan Hakları ve 

Biyotıp Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” adıyla 

ve 5013 Kanun numarası ile 9 Aralık 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. 

Türk hukuk sistemi bakımından, uluslararası antlaşmaların iç hukuktaki 

yerini Anayasa’nın 90. maddesi düzenlemektedir. Bu maddeye göre; “Türkiye 

Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak 

antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onaylamayı bir 

kanunla uygun bulmasına bağlıdır”. Bu maddenin devamında, usulüne göre 

yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir denilmekte ve 

bunlar aleyhine anayasaya aykırılık iddiasıyla dava açılamayacağı 

belirtilmektedir. Öte yandan 7.5.2004 tarihinde 5170 sayılı kanunla Anayasa’nın 
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90. maddesine yapılan bir ilaveyle, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 

antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 

çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerinin esas alınacağı 

belirtilmiştir. Türk iç hukukunun bir parçası olan “Đnsan Hakları ve Biyotıp 

Sözleşmesi” de bu tür bir uluslararası belge örneğini oluşturmaktadır. 

Türkiye, Sözleşmenin 20’inci Maddesinin 2’nci paragrafında yer alan 

“ Đstisnai olarak ve kanun tarafından öngörülmüş koruyucu şartlar altında, 

muvafakat verme yeteneği olmayan bir kimseden kendisini yenileyen dokuların 

alınmasına belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde izin verilebilmesine” ilişkin 

hükümler konusunda, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli 

Hakkında Kanun’un 5’inci Maddesinde yer alan “Onsekiz yaşını doldurmamış ve 

mümeyyiz olmayan kişilerden organ ve doku alınmasını yasaklayan” hüküm ile 

uyumlu olmadığı için, bu Sözleşme’nin 36’ıncı Maddesi’ne dayanarak ve 17 

Kasım 1997 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne iletilen bir açıklama 

ile çekince koymuştur. Sözleşmeye sadece bu şekilde bir çekince konulması ve 

buna ilişkin bir düzenleme yapılmaması doğru gözükmemektedir (36). 

Sözleşmenin 20/2. maddesinde, bu kişilerden kendini yenileyen dokuların 

alınması, onam verme yeteneği bulunan uygun bir vericinin bulunmaması, alıcı 

şahsın, vericinin erkek veya kız kardeşi olması, bağışın, alıcı bakımından hayat 

kurtarıcı olma beklentisinin bulunması, kanuna uygun olarak yetkili kurum 

tarafından onay alınması, onayın belirli ve yazılı olarak verilmiş olması ve 

muhtemel vericinin buna itirazda bulunmaması gibi şartlara bağlanmaktadır. 

Alınacak yenilenebilir dokunun vericinin sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte 

olmadığı durumlarda reşit ve mümeyyiz olmayan kişilerden yenilenebilir doku 

alınmasında etik açıdan bir sakınca görülmemektedir. Kaldı ki riskli görünen 

müdahaleler ek bir düzenleme ile engellenebilecektir. Bu tür bir düzenleme 

yapmak yerine kanundaki hükmün mevcut hali ile korunmaya çalışılması 

sözleşmenin ruhuna aykırı olacaktır (36).   
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2.5. Organ Naklinde Etik 

“Karakter”, “alışkanlık”, “gelenek”, “töre” anlamlarına gelen Yunanca 

ethos sözcüğünden türeyen etik sözcüğü, bugün hem kimi ilişki, eylem ve kişi vb. 

nitelemek için bir sıfat olarak kullanılmakta hem de bir bilgi alanının adı olarak 

kullanılmaktadır. Böylece hem yaşanan, gerçek olan kişinin, eylemin vb. adı hem 

de bunlar hakkında ortaya konan bilginin adıdır etik ya da her ikisi için de 

kullanılmaktadır Đnsanların hep hedefledikleri mutluluğa ulaşmalarını ve adil bir 

yaşam sürmelerini sağlamayı kendisine amaç edinen siyasetin gereksinim 

duyduğu kimi bilgileri sağlama etkinliği olarak başlayan etik, “iyi”, “erdem”, 

“adalet”, “bilgelik” gibi temel erdemlerin veya etik kavramların aydınlatılmasını, 

bu yolla yaşamda karşı karşıya kalınan etik sorunların çözümüne katkıda 

bulunmayı amaçlayan bilgi alanı olmuştur.. Genel olarak etik, “iyi nedir?” ya da 

“insan için iyi olan nedir?” sorusuyla ifade edilen değerlere ilişkin sorunlar ile “ne 

yapmalıyız?”, “nasıl yaşamalıyız?” vb. sorularla ifade edilen eyleme ilişkin 

sorunları ele alan felsefe alanı olarak görülür (1) 

Etik çözümleme ise,etik görüşlerin belirli etik sorunlara uygulanması ya da 

etik görüşlerin etik sorunları çözmede kullanılmasıdır.Etik kuramlara yaklaşımda 

genel etik ilkelerin önemini odağa koyan görüşler arasında en bilineni, Tom 

Beauchamp’la James Childress’ın Principles of Biomedical Ethics adlı 

kitaplarında ortaya koydukları ve yarar sağlama,zarar vermeme,özerkliğe saygı 

gösterme ve adalet ilkelerine dayanan görüştür (1). 

Tıp uygulamasında karşılaşılan değer sorunlarının ve ikilemlerin 

çözümünde, koşullara göre etik ilkelerden herhangi birinin ya da birden fazlasının 

seçilebileceği gibi bazılarının da feda edilmesi durumunda kalınabilir. Bu 

bağlamda,olası çatışma durumlarında ihlal edilecek ilkenin seçimi sırasında,dikkat 

edilmesi gereken bazı noktalar ileri sürülmektedir (51). 

Bu noktalar, örneğin;1.Etik ilkenin çiğnenmesinde gerçekçi bir neden 

bulunmalıdır, 2.Başka bir seçeneğin olmadığı durumlarda çatışan ilkelerden birini 

çiğnemek kaçınılmaz olabilir, 3.Eğer bir ilkeyi ihlal etmek kaçınılmaz ise, 

eylemin amacı doğrultusunda en az zarar verecek şekilde karar verilmelidir,4.Kişi 

ihlalin etkilerini en aza indirmeye çalışmalıdır (51). 
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Tıp uygulaması sırasında karşılaşılan etik sorunların çözümündeki karar 

sürecinde hekimler ve öteki sağlık çalışanları gerçekte güç bir süreç yaşarlar. Bir 

etik sorun meydana getiren her tıp olayı kendine özgü koşul ve gereklere sahiptir. 

Dolayısıyla etik ilkelerin her olayda yer alma biçimi olayın kendine özgüdür. 

Günümüz ilke anlayışının da dile getirdiği bu durum, etik sorun çözümünde son 

derece dikkatli olmayı gerektirir. Bir etik sorun karşısında hekim hangi ilkeleri 

benimsemiş olursa olsun bu ilkelerin her birinin sorun karşısında az ya da çok 

yerinin olduğunu görecektir. 

Canlıdan doku ve organ nakillerinde anahtar soru şudur: Bir alıcının uygun 

bir vericisi varsa hekimin cerrahi bir girişim ve lezyon yapmak için sağlıklı bir 

kişiden, hasta bir kişinin yaşamını kurtarmak/ iyileştirmek için izin almaya ahlaki 

olarak hakkı var mıdır? Operasyondan hasta yararlanabilir, fakat vericinin yaşam 

kalitesi hatta sağlığının riske girme olasılığı vardır. Burada söz edilen risk 

öngörülemeyen risktir (1). 

Organ nakli işlemlerinin yapılmaya başladığı ilk dönemlerde, canlı 

vericilerden doku ve organ alınması  “kabul edilemez” olarak nitelenmiştir. 

Burada canlının vücut bütünlüğü düşüncesi ve zarar görmemesi ön plana 

alınmıştır.  Sağlıklı doku ya da organın alınması haklı gösterilemez ve kabul 

edilemez. Çünkü her doku ve organ diğer doku ve organlar ile ortaklaşa ve 

eşgüdümlü olarak fonksiyonunu yerine getirir. Aslında, “totalite ilkesi” doğru bir 

biçimde geliştirilip yorumlandığında, hayat kurtarma ve iyileştirme çabasına 

yönelik doku ve organ bağışı düşüncesine karşıt değildir. Bu ilke, toplumda insan 

ve onun fizik varlığına karşı zorla yapılan girişimi reddeder. Đnsanın bütünlüğü 

mutlaka korunmalıdır. Bu prensip doku ve organ nakillerine sınırlar da koyar, 

ancak onu yasaklamaz. Bu ilkenin asıl temel dayanağı, vericiye yönelik hasar 

veya bozma değil, alıcıya yönelik yardım anlayışıdır. Bu görüşle organ bağışı 

canlıdan organ nakli haklı çıkarılabilir (1).  

Doku ve organ bağışına yönelik bir diğer temel etik itiraz ise genelde 

kabul edilmiş bulunan bir etik kavram olan ve Hipokrat andı ile de ilişkili bulunan 

“Primum non nocere”  (Öncelikle zarar verme!) ilkesidir. Bu ilkeye göre cerrahi 

bir girişim hastaya herhangi bir biçimde zarar vermemelidir. Dokunun ya da 
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organın aktarım için alınması vericinin sağlığına hiçbir yarar getirmez ve hatta 

cerrahi operasyonun daha sonra ortaya çıkarabileceği riskler ve tehlikeler söz 

konusudur.  

Hukuki açıdan da bir organın çıkarılması iyileştirici bir cerrahi operasyon 

değil, fiziksel bir lezyondur. Ayrıca, her cerrahi operasyon bir fiziki lezyon 

oluşturacağından ancak onam ile haklı gösterilebileceği biçimindeki savunma da 

yetersizdir. Vericinin sağlığının düzelmesi veya iyileşmesi bir tıbbi amaç değildir. 

Dokunun ya da organın çıkarılması sadece alıcı için bir üstünlük sağlar, verici 

içinse bu, hastalık yönünden endikasyonu olmayan tıbbi bir operasyondur ve 

“zarar vermeme” ilkesinin de ihlalidir (22). 

Ancak sadece verici üzerinde odaklaşma da bir dar görüşlülüktür. Hekim 

için burada dikkate alınacak iki kişi vardır: Verici ve alıcı. “Zarar vermeme” ilkesi 

ne mutlak ne de sınırsızdır; yüksek düzeydeki değerler veya diğer anlayışlar 

bakımından bu ilkeye uyumda sınırlamalar olanaklıdır (12). 

Ancak alıcıyı kurtarmak için vericinin hayatını feda etmek elbette 

düşünülemez. 

Burada iki ayrı ilke işin içine girer :  

a) Đnsanları amaç olarak görmek ilkesi. 

b) Hiç kimseyi öldürmeden, ölecek olan birisini kurtarmak ilkesi.  

Doku ve organ nakillerinin yapılabileceği koşulların belirlenmesinde ölçüt 

olan bu iki ilke, içi içe ve birbirlerini tamamlar niteliktedir. Ölecek olan bir 

hastayı kurtarmak gibi, insanın değer bakımından çok önemli olan bir amaç 

uğruna başka bir kişinin doku ya da organlarından yararlanma, temele konulan bu 

iki ilkeye ters düşmemek koşuluyla, ne insan değerine, ne hukuka ne de insan 

hakları doktrinine ters düşer. Çünkü beden bütünlüğünden anlaşılması gereken 

organların toplamı değil, işlevsel bütünlüğüdür. Dolayısıyla bedenin işlevsel 

bütünlüğünü olumsuz yönde etkilemeyen durumlarda doku ve organ nakilleri 

olanaklı olabilir (12).  
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Canlı verici konusunda tek problem, bir yandan bir insanın iyileşmesi, öte 

yandan diğerine yönelik sıkıntıların ve tehlikelerin mevcut olmasıdır. Bir başka 

insanın yararı için böyle bir tehlikenin kabulüne etik ve önceki bölümlerde 

değindiğimiz gibi hukuksal yönlerden izin verilebilir. Ancak bu kabul sadece 

sınırlı hallerde ve bazı koşullarda geçerli olmalıdır. Bu bize canlı vericinin kabul 

edilebilirliğinin sınırlamalarını gösterir.  

Canlı kişinin vericiliğinin kabul edilmesi için 4 temel ön koşul vardır ki 

bunlar “zarar vermeme” ilkesini de temsil ederler. 

a) Alıcının yararı ile vericinin riski karşılaştırılmalıdır. Verici için risk, 

ancak ve sadece sınırlı ise kabul edilebilir (12). Ancak sağlık hizmetlerinin doğası 

gereği riskin sınırlarını belirlemek oldukça güçtür. Risk ve fayda modelinde organ 

naklinde ‘fayda’ olgusundan yararlanacak olan alıcı, ‘risk’ kavramının odağında 

ise verici bulunmaktadır. Organ-doku naklinde risk-fayda modelinin içeriğine 

alıcının zarar görme olasılığı ve diğer alternatif tedavi yöntemleri 

desteklenmelidir. Yalnızca risk olgusunda vericinin, yarar olgusunda ise alıcının 

bulunmasının modelin işlevselliğini düşüreceği düşünülmektedir. Hatta modelin 

fayda olgusuna vericinin eklenmesinin risk –fayda modelini güçleştireceği 

düşünülmektedir. “Fayda” olgusunun verici için geçerli olması durumunda fayda 

kavramının bileşenlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

 b) Ameliyat için iznini almadan önce, vericinin geniş şekilde 

bilgilendirilmesi, yapılacak iş hakkında aydınlatılması şarttır. Canlı organ 

vericilerinin etik yönden kabul edilebilirliği, vericinin tam ve objektif biçimde 

bilgilendirilmesinden sonra serbestçe karar vermesi ile olanaklı olabilir (12). 

Vericinin aydınlatılmasında beş temel bileşen bir arada bulunmalıdır. 

Bunlar vericinin hazırbulunuşluk düzeyi, bilgiyi verenin bilgiyi anlaşılır biçimde 

aktarması, bilginin verici tarafından doğru anlaşılması ve bu bilginin kontrol 

edilmesi beşinci olarak da bilginin doğru olması ve bilginin bilimin şu anki 

olanakları sınırlılığında olduğunun vericiye aktarılması. Bilginin bilimin şu anki 

olanakları sınırlılığında olması, bilginin gelecekte değişebileceği anlamına 

gelmektedir ki bu durum verici için riskin belirsizliğini artırmaktadır. Bu 

bağlamda aydınlatılmış onam kavramında aydınlatma işlevinin sınırlı olduğu 
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unutulmamalıdır. Verici onamını da sınırlı aydınlatma işlevi bağlamında 

verecektir. Aydınlatılmış onam kavramının ikinci bir parçası olan ‘onam’ 

kavramının da etkilenebilir ve ölçülebilirliğinin belirsizliği düşünüldüğünde organ 

ve doku nakli işlemlerinde canlı vericinin onamının geçerliliği sorgulanmalıdır. 

c) Anlaşma, vericinin kendi arzusu ile olmalı ve herhangi bir biçimde 

baskı yapılmamalıdır (12).  

d) Organ bağışı parasal veya başka çıkar amacıyla yapılmamalıdır (12). 

Burada yer alan “başkaca çıkar” sözcüğü özgeci yaklaşımın kaynağını oluşturan 

yardım etme duygusu ve bu duygu sonucunda mutlu olmayı da kapsamaktadır. 

“Verici neden bir tanıdığına organ veriyor da başkasına vermiyor?” sorusunun 

yanıtında verici için bir yarar sağlaması vardır. O nedenle vericinin organ 

verdiğinde yarar sağlaması ve yarar beklemesi beklenen bir davranış biçimidir. 

Hangi hastaya doku ve organ naklinin yapılacağı konusundaki ölçütler 

neler olabilir? Doku ve organ elde edilmesindeki kısıtlılıktan doğan seçim 

sorununu çözmek üzere ve sağlığı koruma hakkını kuvvetlendirmek amacıyla 

olabildiğince adil bir seçim sürecini sağlamak devletlerin görevi olmalıdır.  

Organ ve doku nakli konusunda göz önüne alınan ölçütler şunlardır : 

 (a) Tıbbi ölçütler; örneğin endikasyonlar, kontrendikasyonlar,  doku 

uyumu, tıbbi başarı şansı gibi ölçütler. Bu ölçütler, belli bir tedavinin etkinliğine 

dikkati çekmek üzere de kullanılabilir.  

(b) Kişisel ölçütler; örneğin, psikolojik uyum yeteneği, motivasyon, zeka 

ve uyum, yaş gibi ölçütler. 

 (c) Günlük yaşam koşulları, evde yardım, manevi destek, sosyal 

alışkanlıklar, alkol ve sigara kullanımı gibi konular.  

(d) Hastanın yakın çevresi ve toplum için önemi.  

Pratikte seçim iki düzeyde yapılmaktadır. Önce bekleme listesindeki hangi 

hastaların doku ve organı alabileceği, sonra doku ve organı önce kimin alacağı 

sorularına cevap aranır (12).  
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Organ nakilleri verici, alıcı ve hekim üçgeni içinde değerlendirilmelidir. 

Bu üçgendekilerin her birinde farklı duygular ve sorumluluklar bulunmaktadır. 

Organ Vericileri canlı ve kadavra kaynakları olarak iki şekildedir. Kadavra 

vericide rıza, beyin ölümü kriterleri vardır. Canlı vericinin ise aktarılan organın 

bir eksiklik yaratması ve yenilenmemesi, bu girişimle psikolojik ve organik bir 

risk altına girmesi gibi farklı boyutları bulunmaktadır. Canlıdan organ naklinde 

toplumun değer yargıları, din ve gelenekler bize öncelikle kişiye zarar vermeme 

ve bireye gereksiz girişimlerde bulunmama gibi bazı etik kuralları ve bazı 

sorunları ortaya çıkarmaktadır.  

Kadavra vericiler, sağlığında organ bağışı yapmış ise veya bu konuda 

yakınlarına vasiyeti varsa organların kullanımı konusunda kişinin bu kararına 

saygı duyulması gerekir. Bu karar olumsuz da olabilir. Organ bağışını sağlığında 

yapmış bir kişinin organlarının alınmasında aile bireyleri de fazla bir sorun 

çıkarmazlar. Ancak bu konuda herhangi bir bildirim yoksa etik açıdan 

akrabalarına ve yakınlarına bu konuda kendileri ile sağlığında konuşup 

konuşmadığı, bu yönde vasiyetinin olup olmadığı sorulmalıdır. Eğer böyle bir 

durum yoksa akrabalarının onayı alınmalıdır. Ancak ideal izin kişinin kendisinin 

olmalıdır. Kişinin kendisi hakkında vereceği bu kararda eğitimin büyük katkısının 

olduğu bir gerçektir 

Canlı vericilerden organ alınmasında, canlı donörün organ verme nedenini 

bilmesi ve bu işlemin sonunda kendisine zarar verilmeden, başkasına yarar 

sağlayacağını bilmesi, donöre rahatlık sağlayacağı gibi, böyle bir fedakârlıkta 

sevgi faktörünün de ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Verici adayı 

organ verme kararını etki altında kalmadan vermelidir. Doku uyumuna göre 1.2.3. 

derece akrabalar ve eşler tercih edilir. Vericinin özürlü olmaması gerekir. Çünkü 

verici zihinsel özürlü ise olayı anlayamaz ve sağlıklı karar veremez. Vericiye 

yüklenecek risk ile alıcının durumu mutlak karşılaştırılmalıdır. Alıcıda kadavra 

kaynaklı organ alabilme şansının hiç olmaması veya bu sürenin belirsiz olması 

önemli bir faktördür. Vericinin ameliyat ve ameliyattan sonra karşılaşacağı 

zorluklar, ameliyat komplikasyonları, işgücü kayıpları kendisine anlatılmalıdır  

(12). 

Canlı vericide eğer kemik iliği nakli yapılıyorsa, burada daha sonra bir 

yenilenme söz konusu olduğu için verici yönünden bir kayıp olmayacaktır. Ancak 

çift organlardan birisi – böbrekte olduğu gibi – alındığı taktirde vericinin kaybı 
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olacaktır. Eğer bunlar planlanırken verici yaşamını tehlikeye düşüren bir durum 

tespit edilmiş ise bu uygulamadan kaçınmak gerekir. Burada alıcının yaşamını 

kurtarmak ve bir yaşam kalitesi verilmek istenirken vericinin hayatı riske 

atmamak gerekir. Canlı vericilerden karaciğer nakli yapılırken de gerek medikal 

etik ve gerekse sosyal etik yönünden son derece dikkatle analiz edilmesi gerekir. 

Verici sağlam bir birey olup başka bir bireyin sağlığı için özveride bulunmaktadır. 

Bunlar gözönüne alındığında vericilerin psikiyatrik destek yönünden de gözden 

geçirilmesi gerekir. Akrabalararası nakillerde verici adaylarına zorlamalara çok 

rastlanmaktadır Burada en önemli nokta, kişinin organını kendi isteği ile mi, 

yoksa ailevi veya toplumsal zorlama ile mi bağışladığının belirlenmesidir. 

Örneğin böbrek naklinde aile içinde vericiliğin kötüye kullanılması ile ilgili 

örneklere rastlanabilir. Olası verici, bir yönü ile zihinsel olarak yetersizse ailedeki 

güç yapısı onun üzerinde odaklanır, algılanan yetersizlik kişi üzerindeki baskının 

temelini oluşturur. Bağışlamayı reddetmenin aile içinde kişiyi yalnızlığa ittiğine 

veya bağışın çok az veya hiç sevgi beslenmeyen birine sunulan zoraki bir 

fedakârlık olabileceği görülebilir (12). 

Organ nakillerindeki teknik ilerlemeler, yeni immunosupresif ilaçlar, 

hastaların biyolojik olarak en iyi şekilde muhafaza edilmeleri en ideal hedef 

olmakla beraber verici ve dolayısıyla organ bulunduğunda, alıcının seçilmesi etik 

yönden önemli bir sorundur. Alıcının belirlenmesi için 1 – Hastanın organ ihtiyacı 

yönünden acil olması.2 – En iyi doku uyumu. 3 – Yaş. 4 – Yandaş hastalıkların 

bulunması. 5 – Hemodiyalizde en eski olan hastanın tercih edilmesi. 6 – Maddi 

destek gibi faktörler gözönüne alınır (12). 

Hekim hastaya yapılacak prosedür hakkında yeterli bilgiyi verdikten sonra 

hastanın buna onay vermesi farklı olabilir. Bazı hastalar bu yasal hakkını 

kullanırken, bir kısmı da adeta hekimi vekil tayin eder. Bu son derece ağır yük 

hekime binmektedir. Hekim ise bu sorumluluğu paylaşmak mecburiyetindedir. 

Hastanın onayı yazılı olarak kayda geçirilmelidir.   
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Gönüllülüğe Đlişkin Görüşler  

Birçok filozof, ilahiyatçı ve sosyal kuramcı toplumdaki bireyler yönünden 

fedakârlığı teşvikin önemini dile getiriler. Günümüzde gönüllülerce düzenlenen 

“Bağış kartları sistemi” uygulamada isteğe bağlı karar verme yaklaşımının bir 

sonucudur (19). 

Etik açıdan organ bağışının anlamlı bir sosyal değeri vardır. Yaşamları 

organ aktarımlarına bağlı alıcıları bu bağışlar kurtarır. Organ ve doku nakilleri 

günümüzde çok başarılıdır, ancak aktarılacak böbreklerin yetersizliği halen bir 

sorun olmaya devam etmektedir. Organ sağlanması konusunda çok sayıda böbrek 

nakli yapabilmek etik açıdan kabul edilemeyecek bazı uygulamalara da yol 

açmıştır. Canlı gönüllü vericileri de içeren sınıflamalar, bu arada ortaya 

çıkabilecek sorunların çözümüne büyük ölçüde yararlı olacaktır (22). 

1. Kategori: Günümüzde uygulamacıların çoğu, bunun etik olarak doğru 

olduğunu kabul etmektedir. Buradaki temel sorun, sağlıklı gönüllü verici ile ilgili 

nefrektominin sonuçları olmuştur. Çoğu uygulamacılar inanmaktadır ki, hem kısa 

hem de uzun vadede fiziksel sonuçlar kabul edilebilir sınırlar içindedir. Gerçekten 

gönüllü verici ile ilgili olarak artan öz saygının ve öteki olumlu hislerin psikolojik 

yararları vardır. Armağan etme ilkesi bu aşamada saygıdeğer bir davranıştır.  

2. Kategori: Yıllar geçtikçe genetik yakınlığı olmayan vericilerle ilgili 

yasaklamalar önemini kaybetmiştir. Bu aktarılabilir böbreklerin azlığı ve de 

günümüzde elde ettiğimiz mükemmel sonuçlar nedeniyle olmuştur. Burada 

armağan etme ilkesi devam etmektedir.  

3. Kategori: Fedakârca yapılan bağış olarak isimlendirilebilir. Verici 

alıcıyı tanımamaktadır. Bağış herhangi bir maddi karşılık beklenilmeden yapılan 

tam anlamı ile bir fedakârlıktır. Bu tür bağışların şimdiye kadar çok az sayıda 

yapıldığı bildirilmi ştir.  

4. Kategori: Bu tür organ bağışı, ödüllü armağan olarak adlandırılabilir. 

Vericinin tek başına ödüllendirildiği ya da uğradığı rahatsızlık, hastanede kalma 

ya da ilgili bağış nedeni ile uğradığı gelir kaybının tazminat olarak ödenmesidir. 

Başka bir isim altında ticaret değildir. Bu bağlamda ödüllendirme nedir? Sınırı ne 
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olacaktır soruları akla gelebilir. Bu konuda hem alıcıyı hem vericiyi desteklemek 

için yasal bir organın böyle bir programda açıkça tanımlanmış olması gereklidir. 

5. Kategori: Bu kategoride böbreklerin bir eşya gibi ele alındığı 

görülmektedir. Genel verici umutsuz bir durumda alıcının isteyerek ödediğinin 

çok azını almakla kalmaz, ödeme çoğu defa aracıya yapılır, burada yalnızca para 

önemlidir, verici ve alıcının sağlığı çoğu defa hiçbir anlam taşımaz. Verici belli 

karşılıklar alarak böbreği vermede gönüllü olduğunu açıklamış olsa da bu kategori 

organ nakli konusunda başlı başına etik bir sorun oluşturur.    

Organ ve doku naklinde ticarileşmeye önleme adına ilk uluslar arası çaba, 

Uluslararası Transplantasyon Derneğinin moral ve etik komitesinin 1970’deki 

bildirisidir. Bu öneride “Canlı veya ölü vericilerin organlarının satışı hangi şartlar 

altında olursa olsun, savunulamaz” denmiştir (7). 

Dernek Konseyi 1985 Eylül’ünde bu konu hakkında bir bildiri 

yayınlamıştır. Önerilerden  biri: “Akraba olmayan canlı vericiler tarafından 

böbrek bağışlanması için yol gösterici kurallar”. Bu yol gösterici kurallarda 

ticarete karşı çıkılması Konseyin “bir organın bağışlanması olağanüstü önemi olan 

bir hediyedir ve organ nakli cerrahları bağışlanmış bir organı toplumun bir 

emaneti olarak ellerinde tutarlar” biçimindeki görüşünü yansıtmaktadır. Aynı 

Konsey özel bir karar olarak şu deklarasyonu yapmıştır (7): 

“Hiçbir organ nakli cerrahı veya ekibi, kendisine veya bağlı bulunduğu 

hastane veya kuruma ticari kazanç sağlamayı amaçlayan organ veya doku alımı 

veya satımı veya herhangi bir organ nakli işlemlerinde doğrudan veya dolaylı 

olarak bulunamayacaktır. Bu kuralın çiğnenmesi üyenin dernekten atılmasına 

neden olur”. 

DSÖ yönetim organı olan Dünya Tıp Asamblesi’nin (DSA) 1985 

Ekim’inde Brüksel’de yapılan 37. toplantısında canlı organ ticareti ile ilgili bir 

bildiri kabul edilmiştir. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki organ 

nakilleri için geri kalmış ülkelerden canlı organ ve dokularla önemli maddi kazanç 

sağlayan bir ticaretin geliştiğini kaydeden DTB “insan organlarının nakil amacı ile 

alınmasını ve satılmasını” kınamış ve “bütün ülkelerin hükümetlerine insan 
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organlarının ticari kullanımını önlemek için etkili adımlar atılması” çağrısında 

bulunmuştur (7). 

Mayıs 1987’de toplanan 40. DSA “ insan organ nakilleri için yönlendirici 

ilkelerin geliştirilmesi” kararı alınmıştır. Bu karar Asamblenin “canlı insanlar 

arasında insan organlarının kar amaçlı ticareti” ile ilgili endişelerini dile getirmiş 

ve “böyle bir ticaretin en temel insan değerleri ile uyuşmadığı ve evrensel insan 

hakları deklarasyonu ve DSÖ anayasası ruhuna aykırı olduğu” nu doğrulamıştır.  

Dünya Sağlık Asamblesi’nin 1989 Mayıs’ında 42. Toplantısında “insan 

organlarının alımı ve satımını önlemek” konusunda bir karar benimsemiştir. Bu 

kararda üye ülkelere “başka önlemlerle etkin olarak önüne geçilemediği taktirde, 

organ alış verişini yasaklayıcı kanunlar çıkarılması” önerilmiştir. Ocak 1991’de 

DSÖ tarafından kabul edilen yönlendirici ilkeler “insan organlarının tedavi amacı 

ile elde edilmesi ve nakledilmesini düzenleyici, düzenli, ahlaki ve kabul edilebilir 

bir çerçeve” sunmayı amaçlamaktadır”.  

Yönlendirici ilkelerden biri şudur : “Đnsan vücudu ve onun parçaları ticari 

alışverişlerin konusu olamaz. Buna göre, organlar için para vermek veya almak ve 

her çeşit başka biçimde tazmin veya mükafat yasaklanmıştır”.  

1978 Mayıs’ında merkezi Strasbourg’da bulunan Avrupa Konseyi’nin 

Bakanlar Komitesi “insan parçalarının çıkartılması, grefti ve transplantasyonu” ile 

ilgili bir karar kabul etmiştir. Bu kararın 9. Maddesi şöyledir : “Hiçbir parça kar 

için sunulamaz. Ancak parçanın çıkarılmasının veya önceki muayenelerin neden 

olduğu kazanç kayıpları ve her türlü masraflar geri ödenebilir…” Bu karar, 

organın maddi çıkar için, kar elde etmek amacıyla işlem yapılamayacağını 

saptamaktır. Sadece yapılan masrafların ve kayıpların karşılanabileceği 

belirtilmiştir. 

Kasım 1987’de Fransız Sağlık ve Aile Đşleri Başkanlığı’nın daveti üzerine 

Avrupa Konseyinin gözetiminde Avrupa Sağlık Bakanlığı Konferansı Paris’te 

toplanmıştır. Bu Konferansın sonuç bildirisinde “insan organlarının ticaret dışı 

bırakılması” konusunda birkaç paragrafa yer verilmiştir (7). 
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“….Organ bağışı veya nakli için ne organizasyonlar, ne de şahıslar kendi 

ulusal toprakları dışında reklam yapamamalıdırlar.” Konferansın sonuç 

bildirisinde ayrıca, transplantasyona konu olacak organın, insanlar tarafından veya 

organ değişim organizasyonları tarafından maddi çıkar amacıyla sunulmaması 

gerektiğine yer verilmiştir (7). 

Birçok ülkede, organ vericilerden para ya da maddi çıkar karşılığında 

organ alınması ve satılması gibi ticari amaçlı faaliyetler ilgili yasa maddeleri ile 

yasaklanmıştır. Maalesef, organ ticaretini yasaklayan yasalardaki boşluklar, 

yetersiz denetim, ya da yasa dışı yollardan – özellikle sosyal ve etik değerlerin 

önemsenmediği ülkelerde -  para ya da maddi çıkar karşılığında canlı vericilerden 

organ sağlanmaktadır. Bu konu ile ulusal yasaların dışında uluslararası kuruluşlar 

da ilgilenmektedir. 

Hindistan, Uzak ve Yakın Doğu gibi bölgelerde hızla artan nüfus, uluslar 

arası insan organı ticaretinin gelişmesine neden olmuştur. Bunun sonucu olarak, 

insan organlarının, zengin bir müşteri grubuna nakledilmek üzere fakir ve muhtaç 

kimselerden satın alındığı ve simsarlar tarafından özel hastane ve doktorlara çok 

yüksek ücretle sağlayan kaygı verici bir tıbbi uygulama türü ortaya çıkmıştır. 

Đnsan bedeninde çift olarak bulunan ve alınmasında insanın yaşam ve 

beden bütünlüğünü tıp bilimi verilerine göre ciddi bir tehlikeye sokmayan greftler 

başka kişilerin sağlığını düzeltmek veya yaşamını kurtarmak amacıyla ve bu 

kişilere aktarılmak üzere alınabilir. Varlıklı alıcılar, büyük paralar ve nakil sonrası 

sağlık kontrolü vaat ederek, yoksul vericilerden organ almaktadırlar. Bu tür 

uygulamalar gerek tıp mesleği, gerekse toplumu alarma geçirmiştir. Avrupa, 

Amerika ve yenilerde Orta Doğu organ nakil dernekleri tarafından, bu olaylar 

kınanmıştır. Bu mesleki ve toplumsal şiddetli tepkiden sıyrılmak ve bu 

düşündürücü uygulamayı daha az tatsız bir hale dönüştürmek amacı ile yakın 

zamanda bu uygulamaya daha yeni ve daha çekici bir etiket yakıştırılmıştır. Buna 

“ödüllendirilmiş bağış” denmektedir (51). 

Öte yandan, böbrek ticaretinin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ve bu olayı 

enine boyuna tartışmadan reddetmenin yanlış olduğunu, değişik yönleriyle ele 

alınması gerektiğini ve kabul edilebilir tarafları olduğunu tartışan etik görüşler de 
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mevcuttur (52, 53, 54, 55,56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63,64). 

 Nakil için ihtiyaç duyulan böbrek sayısının fazlalığı ve nakledilebilecek 

böbrek sayısının azlığı çok iyi bilinen bir gerçek iken ve  bu durum çok fazla acı 

ve ölüme neden olurken diyaliz ise hastaların çoğu için son derece zor ve acı 

verici bir süreç ve üstelik özellikle gelişmekte olan ülkelerde hastaların tümü için 

ulaşılabilir bile olamıyor. Đnsanların çoğu böbrek satışını kızgınlık ve isyan 

duygularıyla bir çırpıda tümüyle reddederken  yoğun acı çeken ve ölmekte olan 

biri için söz konusu olan bir tedaviyi reddederken kendi kızgınlık ve red 

duygularımızdan daha iyi sebeplere ihtiyacımız olduğunu belirten görüşler var. 

Özellikle böbrek satışı noktasından hareketle, organ satışlarını yasaklamanın 

yeterli olmadığını, konunun tekrar tartışmaya açılması gerektiğ vurgulanmaktadır. 

Bilindiği gibi, en temel karşı çıkış; fakirlerin zenginler tarafından sömürülmesinin 

engellenmesi gerektiği yönündedir. Organ ticaretini destekleyen görüşe göre bu 

seçeneğin yasaklanması ile her iki tarafa da (hem alıcıya hem de vericiye) daha 

çok zarar verilmektedir; üstelik satıcının elinden kendisi için önemli bir seçenek 

alınmış olmaktadır (65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76). 

Genellikle böbreğini satmak isteyenlerin, buna onay verenlerin, aldıkları 

riski anlamayacak kadar eğitimsiz oldukları ve verdikleri onamın bilinçli 

olamayacağı söylenir, çünkü bu onamın zorlayıcı ekonomik koşulların etkisiyle 

verildiği iddia edilir. Harris ve Erin’e (2003) göre böyle bir gerçeği ortadan 

kaldırmak ancak fakirliği organ satışı gibi bir seçeneğin fakirler için bir seçenek 

olamayacağı kadar yok etmekle mümkündür. Dünya gerçekleri düşünüldüğünde 

böyle bir amacın gerçekleştirilebilmesinin ne kadar  zor ve imkânsız olduğuna 

dikkat çekerek böyle bir durumda zaten hiç kimsenin organını satmayacağı, 

satmak istemeyeceği için böyle bir yasağa gerek kalmayacağını 

vurgulamaktadırlar. Diğer konular için özerklik söz konusu olduğunda 

bilgilendirme ve danışmanlığın önemine vurgu yapılırken  bu konu için de bu 

kavramların ön plana alınması gerektiğine dikkat çekmektedirler. Potansiyel 

organ satıcılarının eğitim seviyelerinin verilen bilgiyi tam olarak anlamalarına 

yetecek düzeyde olmadığına ilişkin itiraza karşın yazarlar her durumda ve her 

koşulda organ satışının satıcının kesinlikle zararına ve çıkarlarına, ihtiyaçlarına 

aykırı olduğunun kanıtlanması gerektiği cevabını vererek bunun imkânsızlığını 
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savunuyorlar (52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,59). 

Harris ve Erin (2003); “Nefrektomide alınan risk, o kadar büyük değil ki 

canlı akraba vericiler sözkonusu olduğunda kolaylıkla kabul edebiliyoruz. Her iki 

durumda da (ister akraba verici, ister organ satışı) yapılacak olan operasyon aynı; 

üstelik bizler zenginlerin sırf keyif için son derece tehlikeli; canlarını tehlikeye 

attıkları sporları yapmalarına, büyük riskler almalarına hiçbir şey demezken, 

burada alınan riskin birine yardım ederken, karşılığında alınan parayla fakirlikten 

kurtulmak gibi anlaşılabilecek bir nedeni var hiç değilse… Ayrıca ödeme 

yapılmayan vericilerin aldıkları risk daha büyük, çünkü fakirliğin sağlığa getirdiği 

risk daha fazla; fakirlere gereken bakım zaten genellikle verilmez... O halde 

fakirlerin para kazanmak için kullandığı her seçeneği mi yasaklamamız gerek? 

Oysa daha mantıklı olan bu durumu yadsımadan kabullenip düzenlemeler 

getirmek; genel bir fiyatlandırma sistemi, tarama, danışmanlık, güvenilir ödeme; 

sigorta ve finansal danışmanlık ve kontrol konularını ele alıp düzenlemektir. Tabii 

ki hiçbir sistemde tarama ve kontrol tamamen mükemmel düzeyde olamaz; her 

zaman hem alıcının hem de vericinin altına gireceği bir risk oranı olacaktır; ancak 

bütün deliller ve yaşanmış deneyimler göstermiştir ki eğer şiddetle ihtiyaç 

duyulan şeylerin kaynağı ve bu şeylere ulaşma olasılığı yasaklanırsa her zaman 

daha fazla sömürü, yasadışılık ve ahlaksızlık ortaya çıkacaktır. Đtirazın en temel 

sebeplerinden biri olarak öne sürülen zenginlerin sahip olduğu imtiyazların 

fakirlere sunulmaması ve fakirlerin bu imtiyazlar doğrultusunda kullanılması 

konusu ele alınacak olursa, bu durumda organ satışına gelene kadar bir çok farklı 

konunun da (özel ve pahalı ilaçlar, özel hastaneler vs.) yasaklanması gerekir! 

Organ vermenin ancak gönüllü ve altruistik bir davranış olması durumunda kabul 

gördüğü genel görüş ise organ satışını bu denli dışlamakta haksızdır; çünkü kızına 

böbreğini veren bir baba ne kadar altruistik bir davranış yapıyorsa; kızının bir 

başka operasyonunun parasını karşılamak üzere böbreğini satan bir babanın 

davranışı da o ölçüde altruistiktir. Bir diğer itiraz ise; doktorları parasal işlere 

karıştırmanın tıbba olan güveni sarsacağı yönünde; ancak bu durumda paralı olan 

bütün tıbbi işlemler, hizmetler de mi yasaklanmalı? Oysa gerekli önlemler ve 

düzenlemelerle doktorlar bu konudan yeterli mesafede uzak tutulabilir. Üstelik, 

normalde organını bağışlamayacak olan bir sürü insan, satış söz konusu 
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olduğunda organını verebilir.Bir diğer itiraza göre; satışın serbest olması durumu 

da dünyanın her yerinde zedelenebilir gruplar olarak görülen kadınlar ve 

çocukların zarar göreceğini ve bu yönde kullanılma olasılığını artırmaktadır. 

Ancak bu durum ödemesiz olan, özellikle akrabalar arası organ verilmesinde de 

son derece ön plandadır; baskı ve sömürü söz konusudur. Ki bu durum gerekli 

önlemlerle kontrol altına alınabilir. Bir diğer itiraza göre eğer böbrek satışı serbest 

olursa, o halde diğer organlar örneğin kalp gibi yaşamsal bir organın da mı 

satışının önü açılacaktır? Ama bu görüş, aynen ödemesiz bağışa uygulanacak 

olursa; böbreğini bağışlayan birinin kalbini de bağışlayabileceği gibi bir korkuya 

neden kapılmıyoruz o halde? Bundan kimse korkmuyor! Tabi ki kalp gibi 

organların ne satışını ne de bağışını onaylamayan düzenlemeler yapılacaktır; 

vardır da zaten” demektedirler (52). 

 Organ satışı her durumda kabul edilebilir olmalıdır iddiasında 

olmadıklarını vurgulayan yazar; ancak bu durumu yok etmeye, ortadan 

kaldırmaya yetecek ölçüde güçlü argümanların henüz bulunmadığını ve bu 

konunun tümüyle reddedilmeden üzerine düşünülüp tartışılıp, gerekli yeni 

düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunduklarını belirtmektedir. Acı çeken ve 

ölmekte olan birinin açısından düşündüğümüzde bu konunun şiddetle ve 

önyargıyla reddinden önce gerçekçi bir bakış açısıyla ele alınmasının gerektiğini 

öne sürmektedirler (52). 

Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının durması ve beyin hücrelerinde geri 

dönüşümsüz yıkımın gerçekleşmesidir. Buna serebral veya neokortikal ölüm de 

eşlik eder.Beyin ölümü kavramı tedavi teknolojisindeki gelişmeler sonucu 

hekimler tarafından ortaya atılmış ve organ nakilleriyle birlikte gündeme gelmiş 

yeni bir klinik kavramdır.Bu kavram yalnız hekimleri değil,hukukçuları,filozofları 

ve din adamlarını da yakından ilgilendirmektedir;çünkü söz konusu olan,geniş 

vicdani ve dini tartışmalara açık ‘insan yaşamının sonu’konusudur (1). Beyin 

ölümü oluşmuş hasta ölü mü yoksa sağ mıdır?  ‘Tüm beyin ölümü’ tanımına 

baktığımızda yaygın ve dünya ölçüsünde bir görüş birliği olduğunu söyleyebiliriz. 

Ancak aşağı merkezler yaşarken yüksek beyin fonksiyonlarında geri dönüşsüz bir 

kayıp oluşmasını ‘gerçek ölüm’ şeklinde gören anlayışı kabul etmek konusu 
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tartışmalıdır. Hipokrat andı, modern nörolojideki bu ikilemleri çözmekte yetersiz 

görünmektedir (1). 

Günümüz tekno-tıp dünyasında organ aktarımlarında hareketli 

tartışmaların olduğu konulardan biri de ‘ölümün tanımı’dır. Harvard Tıp 

Fakültesinde özel bir nakil komitesi 1968’de ölümün yeni bir tanımını yapmıştır. 

Son 20 yılda, ölümü tanımlamak için beyne yönelik ölçütler yasal ve sosyal 

bakımdan kabul görmektedir.Tüm beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz 

kaybını, ki bu beyin sapının ölümü olarak tanımlanabilir,gösteren klinik belirtiler 

ölümün saptanması için yeterlidir.Bu konuda uzman hekimlerin elinde,tüm beyin 

fonksiyonlarının geri dönüşsüz olarak kaybolmuş olduğunun tanısı, klinik olarak 

pratik ve tam güvenilir biçimde konabilmektedir (1). 

Bu ölçütlere uyan hastalar mükemmel bir nakil kaynağıdırlar; kalbin tek, 

böbreklerinse başlıca kaynağıdırlar. Beyin sapı ölümü durumunda beyindeki 

bütün hücrelerde metabolizmanın durmayabileceği genel olarak kabul 

edilmektedir. Diğer taraftan organ nakli için organların alınabilmesi, beyin ölümü 

tanısına olabildiğince erken varılmasını gerektirmektedir. Ekonomik güçlükler de 

hekime, ölümün gerçekleşmiş olduğu tanısına varmak için beyindeki bütün 

hücrelerin görev yapamaz duruma gelmesini beklememe görevini yüklemektedir 

(1). 

Kişi ölümünde beyin ölümünün ölçüt olarak alınmasında tıbbi, ahlaki ve 

kültürel yönden şu avantajlar sağlanmıştır:(a)Tanımlanan beyin ölümü ölçütleri, 

uzun süreli koma hastalarını, bitkisel hayata girmiş kişileri ve neokortikal 

fonksiyonları kaybolan kişileri bu tanımdan ayırır. (b) Ahlaki açıdan, kişilere 

duyulan acıma hisleri bakımından, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan, beyin 

ölümü oluşmuş ve geri dönülemez yoldaki kişiler için yapay uzatıcı tedbirlere 

yoğun bakım ünitelerinde son verilebilir. (c) Hiçbir zaman kullanılamayacak ve 

başkalarının hayatını kurtarmaya yaramayacak organlar kullanılabilir hale 

gelir.(d) Tek bir tıbbi ölçüt,’tüm beyin fonksiyonlarının sona ermesi’ insan 

hayatının sona erdiğini gösteren biyoetik anlaşma olarak her yerde kullanılabilir 

(1). 
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Bunlara karşın, bazı insanlar inançları nedeniyle,beyin ölümü ölçütlerini 

benimsememektedirler. Campbell (2004) “Organ ihtiyacına olan kronik süreç, 

biyoetikçileri sosyal bilimlerle birlikte dayanışma halinde yapıcı bir işbirliği 

geliştirmeye zorlamaktadır ve ölümün tanımı üzerinde daha çok konuşulmalı ve 

irdeleme yapılmalıdır. Özellikle ölü vericilerin artırılması konusu biyoetikçilerin 

çok dikkatli bir politikayla üzerinde durmaları gereken bir konudur. Eğer yanlış 

bir yol izlenirse; biyoetikçiler istenmeyen ve kötü sonuçlara yol açabilir” 

biçiminde ölüm kavramındaki değişimin dayanaklarını ifade etmektedir 

(77,78,79). 

Batı kültüründe, ölüm genellikle üniter bir fenomendir; evrensel ve 

bütünsel bir yaklaşımla ele alınır. Batı ülkelerinde ölümü teşhis etmek ve 

duyurmak için iki grup tıbbi ve yasal geçerli kriter vardır.  

1) Birey kalp atışı ve solunumu durduğu zaman (dolaşım ve solunum 

fonksiyonları sona erdiği zaman) ölü sayılır; ki bu kabul uzun seneler boyu tıbbi 

çevrelerce kabul görmüş geleneksel yaklaşımdır (80).  

2) Beyin sapının da dahil olduğu bütün beyin fonksiyonlarının geri 

dönüşümsüz olarak kaybında birey ölü sayılır. 1968’de Harvard Tıp Fakültesi 

beyin ölümü kriterlerini (saptayarak) yayınlamıştır. Bu komitenin kararlarına 

göre; geri dönüşümsüz ve bakımın gereksiz olduğu bir koma söz konusu ve beyin 

ölümü; kalp ve akciğeri hedef alan bir ölüm kavramı değil…  Beyin ölümüyle 

ilgili görüşleri, kararları felsefi olmaktan çok tıbbi temellere dayansa da; beyin 

ölümü kavramının ölümle özdeşleştirilmesi görünür, ciddi bir halk tepkisine 

(kamuoyu) yol açmamıştır (80). 

Her ne kadar bilimsel, rasyonel ve objektif prensiplere dayanıldığı 

düşünülse de, Batı tıbbı da Batılı olmayan yerlerdeki gibi kültürel faktörlerden 

etkilenmektedir. Plan yapma ve başlıca yaşam olaylarını kontrol etmeye olan 

eğilim Batı toplumlarının temel özelliğidir ve bu özellik kendisini ölümün 

doğasını ve zamanını kontrol etmeye yönelik giderek artan istekte de gösterir 

(80,81,82). 

Batı’da insanlar vücut ve ruhun birleşimi olarak görülürler. Hıristiyanlıkta 

vücuda ölümden sonra da saygı gösterilmelidir; ancak, ruhu olmayan bir vücut 

artık kişi değildir. Hıristiyanlık birinin organlarını bağışlaması hareketini bir sevgi 
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ve şefkat aktivitesi olarak görür. Hıristiyan inancının merkezi karşılıksız vermenin 

erdemidir ve bu bakış açısı organ bağışının sosyal anlamda kabul görmesine yol 

açar. Batı’nın organ bağışına kültürel manada olumlu bakmasının bir diğer nedeni 

de sembolik olarak kendilerini Hz. Đsa’nın vücudunu ve kanını veriyor olarak 

hissetmeleridir. Ayrıca örneğin 17.yy.’ın önemli düşünürlerinden Bacon ve 

Descartes; kişi olmanın asıl sorumluluğunu beyine (zihne) yönlendirip vücudu 

ikinci plana atmışlardır. “Düşünüyorum, öyleyse varım!” sözüyle sembolize 

edilen bu anlayış; sosyal ve etik yönüyle zihni ön plana çıkarıp vücudu ikinci 

plana atmıştır. Rasyonel ve özerk bir zihnin asıl merkezi taşıyıcısı beyindir. Ve 

ölüm anında, zihin vücudu terk eder. Bu perspektiften bakıldığında, bir kez zihnin 

merkezi yani beyin öldü mü, zihin ve vücut arasındaki sentez  sona erer. Vücut ve 

zihnin ayrılmasıyla kişinin ölümü ortaya çıkar. Dolayısıyla beyin ölümü 

gerçekleşmiş kişilerden organ alınması birçok Batılı tarafından kesinlikle etik 

açıdan doğru bulunur (80). 

Öte yandan beyin sapının, vücudun en üst düzenleyicisi olduğuna dair 

iddiaların hem biyolojik hem de felsefi kaynağı olmasına rağmen unutulmamalıdır 

ki; hematopoez, glukoz metabolizması, immunite (bağışıklık) ve birçok başka 

vücut fonksiyonu, beyin sapından bağımsız olarak çalışırlar. Ayrıca kalp, 

karaciğer, böbrekler ve diğer organların vücut bütünlüğü için son derece gereklidir 

ve bu organların herhangi birindeki fonksiyon kaybı, organizmanın yapay destek 

olmazsa bütünlüğünün kaybına yol açacaktır. Birçok birey; yaşamasını 

pacemaker’ler; diyaliz makineleri ve ventilatörler gibi teknolojik desteğe 

borçludur. Dolayısıyla bir “üst düzenleyici” olup olmadığı sorgulanmaya açık 

görünmektedir. Buna karşılık; böbreklerin, kalbin ve akciğerlerin teknolojik 

olarak desteklenebileceği ancak beyin sapının yerine böyle bir destek 

verilemeyeceği cevabı verilebilir. Ancak bu durum yine teknolojiye bağımlıdır; 

beyin sapı fonksiyonlarının desteklenmesi ile ilgili yeni gelişmeler yakın 

gözükmektedir. Ölümün tanımıyla ilgili herhangi bir felsefi temel, günümüz 

teknolojisinin durumundan tamamen bağımsız olamaz gibi görünüyor (83, 84). 

Beyin ölümü tıbbın yardımıyla sistematikleştirmeye ne kadar çalışılsa da 

ölüm kavramı içerisinde her koşulda kabul görmesi olanaksızdır. 1995’te yapılan 

bir çalışma; beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerinin %20’sinin 
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akrabalarının gerçekten ölü olup olmadığıyla ilgili şüphelerinin, özellikle beyin 

ölümü kendilerine açıklandıktan sonra, devam ettiğini ve bir süre sonra %66’sının 

hastasının ölü olduğunu kabul ettiğini ama yine de duygusal olarak onu canlı 

kabul ettiğini göstermiştir. Bu deneyimin ailelerin organ bağışını kabul veya 

reddetmeleriyle ilgili görünmediği vurgulanmıştır (83, 84). 

Amerika’nın Ohio eyaletinde yapılan bir çalışmada; halkın ölüm kavramı 

ve organ nakli kavramı arasındaki ilişki konusunda bilgi, görüş ve tutumları 

saptanmaya çalışılmıştır. Beyin ölümü ve koma kavramları arasındaki fark ve 

beyin ölümü gelişmiş kişinin hukuksal olarak ölü sayıldığı hukuki bilgisinin halk 

tarafından bilinip bilinmediği sorgulanmıştır. Ankete katılanların büyük 

çoğunluğunun “beyin ölümü” kavramının farkında olmadığı, yanlış bilgiye sahip 

olduğu veya yanlış inançlara sahip olduğu saptanmıştır. Bu çalışma beyin ölümü 

ve organ bağışı konularında halk ile olan iletişimin ve halkın eğitiminin çok daha 

ön plana alınması gerektiğini göstermiştir (85,86,87). 

Doktorların ve hemşirelerin de beyin ölümü kavramı söz konusu 

olduğunda zorlandığı görülüyor. Merz’in (1998) yaptığı bir çalışmada birçok 

insanın beyin ölümü gerçekleşen insanların gerçekten ölü değil; ancak geri 

dönüşümsüz olarak ölmekte olan veya kabul edilemeyecek yaşam kalitesinde olan 

insanlar olduğuna inandıklarını göstermektedir. Hemşireler ve klinisyenler; bu 

hastaların aileleriyle konuşurken; sanki hasta canlıymış gibi, hastanın canlı olduğu 

duygusunu, düşüncesini veren ifadeler kullanmaktadırlar; “Eğer respiratörde 

tutarsak,  hasta sepsisten ölecek” veya “bu noktada şu anda; hasta yaşayacak gibi 

görünmüyor” (83,88,89). 

Leavitt (2003) beyin ölümü kavramı konusunda “Beyin ölümü farklı, 

gerçek ölüm farklı kavramlardır ve öyle algılanmalıdır diyor; ve bu farklı tanımlar 

altında liberal (bireyci) görüşe göre kişilerin kendi organlarını bağışlayabileceğini 

ve kimilerin de tıpkı kendisinin olduğu gibi organ bağışlamak için kardiyolojik 

ölümü beklemek isteyebileceğini belirterek beyin ölümünün gerçek ölüm olduğu 

konusunda ısrar edilmezse kişilerin organ bağışlama istek ve oranının artacağını 

iddia ediyor. Ayrıca böyle bir durumda, örneğin özellikle majör depresyonda olan 

veya intihar düşünceleri olan veya psikiyatrik hasta insanların doktorlara 
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başvurarak kendilerinden organ alınmasını isteyebileceğini öne sürüyor. 

Nitekim;yazar kendisinin katıldığı ve beyin ölümünün tartışıldığı bir panel 

arasında bir adamın kendisine yaklaşıp “Doktorlar bana yardım etmek istemiyor. 

Beni anesteziye almalarını ve organlarımı almalarını istiyorum! Hayatım zaten 

berbat ve yaşanmaz durumda. Đnsanlara yardım etmek istiyorum.” dediğini 

vurguluyor. Psikiyatrik bakımdan gözetimde olduğunu da belirten adamın 

psikiyatristinin ismini de vermesiyle yazar psikiyatrisi arayarak uyarıyor, 

psikiyatrist ise hastasının daha önce intihar girişimi ve düşüncesi olmadığını 

söylüyor. Ayrıca kalbi atan birinden organ almanın hekimler üzerindeki etkisinin, 

psikolojik sonuçlarının daha çok üzerinde durulması gerektiğini savunuyor  (90).  

Beyin ölümü kavramına kuşkuyla bakan görüşlerden bir diğerine göre, 

tıbbi tedavi ve yoğun bakım tekniklerinin gelişimi ve beyin sapı fonksiyonlarını 

destekleme oranları arttıkça bu durum beyin ölümü gerçekleşmesinin ardından  

kısa süre içerisinde biyolojik ölümün de gerçekleştiği argümanını çürütmeye 

başladı. Ölü beyin sapına sahip vücutların uzun zamanlar canlı tutulabildiği 

belirtilerek beyin ölümü gerçekleşmiş hamile kadınların; aylarca bakıldıktan sonra 

sağlıklı çocuklar doğurabildiğine ve beyin ölümü gerçekleşmiş çocukların 

ventilatör ve beslenme desteğiyle 14 yaşına kadar yaşatılabiltiğine dikkat 

çekilmektedir (83, 91, 92, 93, 94). 

Bazıları ise içten içe daha derin etik sorularla beyin ölümünün klinik 

kriterlerine uyan insanların gerçekten ölü veya canlı olup olmadıklarını 

sorgularken bir yandan bu insanların “ölü kadar iyi” (as good as dead) kavramında 

konuşulmayan bir konsensüsle fikir birliğine varıyorlar. Bu; nakil konusu için 

önemli bir kuşku! Çünkü organ bağışı konusundaki  küçük bir şüphe bile hastalar 

ve sağlık çalışanları arasındaki kırılgan ilişkiyi zedeleyebilir ve toplumun organ 

bağışına olan güvenini azaltır (95). Öyle ki yapılan bir araştırmada hekimlerin ve 

hemşirelerin üçte biri beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların gerçekten ölü 

olduğuna inanmıyor (96). 

Budist öğretiye göre insanın kişisel özelliklerinin belirleyicisi sadece 

beyinde lokalize değildir. Dolayısıyla beyin fonksiyonunun kaybı o kişinin kaybı 

demek değildir. Budistlere göre ölüm bütün vücudun ölümüdür (97, 98). 
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2000 yılında Havana’daki 3. Uluslararası Koma ve Ölüm 

Sempozyumu’nda (The Third International Symposium on Coma and Death), 

Alan Shewman’ın sunduğu bir bildiride 4 yaşında beyin ölümü tanısı olan bir 

çocuğun tamamen tahrip olmuş beyin sapına rağmen ventilatör desteğiyle 16 yıl 

sonra spontan kalp atışının başladığı  belirtilmiştir. Beyin ölümü gerçekleşmiş bir 

vakayı, fonksiyon görmeyen, hiç çalışmayan bir kalbi bile olsa, ventilatör desteği 

ve ek makinelerle yıllar boyu canlı tutabilmemiz olanaklıdır (81, 99, 100, 101). 

Biz bir insandan mı yoksa cesetten mi bahsediyoruz? Đnsan ölümü tanımının 

organ nakilleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunanlar belki yakın 

gelecekte; ksenotransplantlar veya klonlama teknikleriyle üretilen organ ve 

dokuların beyin ölümü gerçekleşmiş donörlerden yapılan nakillerin yerini 

alacaklarını belirtiyorlar. Klinisyenlerin beyin ölümü dediğimiz bu tartışmalı 

kavramı sorgulamaları ve yüzleşmeleri gerektiğini vurguluyorlar. Diğer bir 

deyişle; beyin sapı kriterleri prognozu tanımlamak için hala kullanılabilir ancak 

ölümün zamanı yoğun bakımın devamına veya kesilmesine bağlıdır şeklinde bir 

yargıya sahipler (98, 99, 100, 101, 102). 

Ayrıca; beyin ölümü kriterlerine uyan hastalarda beynin bazı vücut 

fonksiyonlarını regüle etmeye devam ettiğine dair bazı kanıtlar vardır. Birçok 

farklı çalışma göstermektedir ki; beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların %22 ile 

%100’ünde su ve elektrolit dengesi üzerinde kontrolü olduğu ve bir çoğunda 

hormonal sekresyon üzerinde nörolojik regülasyonun devam ettiği saptanmıştır. 

Bazı beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların beyinlerinde, canlı hücre gruplarının 

yaşayabildiği ve beyin sapı fonksiyonu olmadığı halde; persistant (devam eden) 

kortikal aktivitesi olan bir hasta da rapor edilmiştir. Hastaların %40 kadarında 

biraz da olsa EEG aktivitesi saptanabilmekte ve anlamlı bir fonksiyon göstermese 

de böyle bir aktivite bazı vakalarda kortikal fonksiyon ile uyumlu bulunabilir. 

Beyin ölümü kriterlerine uyan hastalar, örneğin bir cerrahi kesi gibi  acı veren bir 

uyarıma cevap verebilirler ki bu nörolojik fonksiyonun beyin düzeyinde varlığını 

gösterir ve bir çoğu refleks hareket ve  tepkilerde bulunabilirler (8). 

Yoğun bakım tedavisindeki gelişmeler; beyin fonksiyonundaki kaybın geri 

dönüşümsüz olduğu düşüncesini sorgulamamızı sağlayan tek tehdit değil. Đlk kez, 

yakın tarihli bir araştırma; embriyonik kök hücrelerinin yenilenme olasılığını 
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ortaya koydu (83). 

Embriyonik kök hücreler; blastosit veya preimplantasyon aşamasındaki 

embriyonun iç hücre kütlesinden türemiş, gelişmiş, farklılaşmış klonal hücre 

topluluklarıdır. Embriyonik kök hücreler; myokardial ve iskelet dokusu, 

hematopoetik doku ve nöronların da  dahil olduğu bütün hücre tiplerine dönüşme 

kapasitesine sahip, henüz olgunlaşmamış, immatür, pluripotent hücrelerdir. 

Đnvitro çalışmalar ve hayvan çalışmaları göstermiştir ki; embriyonik kök hücreler; 

beyin sapı hücreleri de dahil olmak üzere sinir hücrelerine dönüşebilirler sinir 

hücreleri şeklinde farklılaşabilirler; ve bu yeni hücreler biyokimyasal ve 

elektrofizyolojik olarak aktif olabilirler ve hatta kognitif ve motor defisitleri 

düzeltebilirler. “Embriyonik kök hücre greftleri’’ fikri, nörodejeneratif 

hastalıkların, inmenin, beyin sapı ve spinal kord kesilerinin, hastalıklarının  

tedavisinde teorik bir dayanak oluşturabilir (83). 

Henüz günümüzde embriyonik kök hücre uygulaması olmasa da, uzun 

dönemde, nörolojik gelişmiş doku yenilenmesi ve beyin fonksiyonu yenilenmesi 

konularındaki bilgimiz arttıkça; beyin fonksiyonunun geri dönüşümsüz kaybı ile 

ilgili genel kabulün sorgulanmasını gerektirecektir. Aslında denebilir ki; tıpkı by-

pass cerrahisi; kalp transplantasyonu ve yapay kalplerin, ölümün 

kardiyorespiratuar kriterlerini değiştirdiği gibi; doku yenilenmesine yardımcı olan  

embriyonik kök hücre terapileri de anatomik lokalizasyona dayalı olarak yapılan 

tüm ölüm tanımlarının sorgulanmasına yol açacaktır. Embriyonik kök hücre 

araştırmalarının gösterdiği gerçek şu ki; ölümün tek uygun ve teknolojiyle uyumlu 

tanımı; sirkülasyon veya kişilik gibi, fonksiyonların kalıcı ve geri dönüşümsüz 

kaybına dayanan tanımlardır (83). 

Beyin ölümü terimi nakillerin amaçları gereği yaşayan doku kullanımını 

gerektirmektedir. Bu durumda; kalp ve akciğerler gibi organların alınması ancak 

hemen; çok yeni ölmüş insanlardan olursa mümkündü. Beyin ölümü kriterleri 

sunulduğu noktada, bu hastanın gerçekten ölü olduğuna inanıldığı için değil, 

ancak bu durumun organ naklinin gelişimine izin veren “uygun bir tasarı (kurgu)” 

olması düşünülmüştü. Çünkü eğer ölüm; toplumun onayını alacak şekilde yeniden 

tanımlanmazsa, toplumun organ transplantasyonundan uzaklaşması riski vardır 
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(88).  

Beyin ölümü kavramı içinde; toplumun organ vericisi kartlarını 

imzalamama nedenleriyle ilgili iki temel korkuyu vurgulamak gerekir (88). 

Bunlar; 

 1) Doktorlar, ben gerçekten ölmeden bana bir şey yapabilirler, 

 2) Doktorlar benim ölümümü kötüye kullanabilirler (88). 

Ölüm kavramının evrimsel olarak değişimine neden olan temelde iki 

dinamik olduğu düşünülmektedir. Bunlardan bir tanesi bazı gereksinimlerin 

karşılanması için, yararcı bir anlayışın sonucunda ereksel bir değişime uğradığıdır 

ki bu argüman sık sık dile getirilmektedir. Kavramın evrimsel değişimindeki 

ikinci faktör ise gerçekten yaşama ve yaşamın sonuna ilişkin biyolojiden temelini 

alan değişikliklerdir ki bu ölçülebilirliğin artması ile ilgilidir. Bu yeni kavramlar 

ölüm olgusunda değişime gereksinim yaratmıştır. Bu durum var olan bir bütünün 

bilimin yeni olanakları ile parçalanarak ya da analiz- sentez edilerek içinde yeni 

bütünler, yeni kavramlar oluşturulmasıdır.  Bu bağlamda ölüm kavramı 

teknolojinin değişimi ve ölçülebilirliğinin artması sonucu sürekli değişebilen ve 

dinamik bir süreç olarak değerlendirilebilir. Ölüm olgusunun ve tanımının bilimin 

değişebilmesi nedeniyle düzenli aralıklarla yeniden gözden geçirilmesi 

gerekmektedir. Şöyle ki kalp atımının steteskop ile dinlemesi ve kalp atımının 

alınamaması ile ölüm tanısının konulduğu süreçten, hastanın monitorize edilerek  

steteskopla duyulamayan daha hassas kalp atımlarının alınması sonucu eskiden 

ölüm tanısının konduğu kişiyi canlı  olarak değerlendirdiğimiz bir süreç 

gelişmiştir. Bu süreç insanlığı  teknolojinin olanakları ile ‘günümüz ölülerinin 

gelecekte canlı olarak’ adlandırıldığı bir döneme taşıyabilir; bu sürece hazırlıklı 

olunmalıdır. 

Organ nakli konusunda ‘ölümün’ tanımından kaynaklanan  sorunlar 

dışında bir diğer etik sorun da yarar sağlamama  ve gereksiz işlem yapmadır. 

Özellikle geçmişte bağışıklık ve organ reddi sorunu çözülmeden yapılacak 

işlemlerin gereksiz olduğu savunulmuştur. Oysa günümüzdeki farmakolojik 

gelişmeler, gerek siklosporinin uzun yıllardır kullanımda olması gerekse yakın 
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tarihte kullanıma giren “symphony” isimli farmakolojik ajan sonucu bu kuşkular 

aşılmış ve nakiller son derece yüksek başarı oranlarıyla uygulana gelmiştir (103). 

Artık geçmişte kalsa da yine de bu itirazlar, organ nakli konusundaki 

klasik, bilinen organ kaynaklarına alternatif olabilecek olasılıkları düşünmeyi akla 

getirmektedir; ksenotransplantasyon, kök hücre çalışmaları, klonlama gibi. Organ 

mühendisliği geleceğin en önemli alanlarından biri olarak göze çarpmaktadır. 

 Bu arada yine toplumsal görüşlerin dikkatlice ele alınmasını gerektiren bir 

diğer konu da fetal doku aktarımlarıdır. Bunlar, fetüslerden hastalara yapılan doku 

aktarımlarıdır. Fetal doku aktarımları bugün için epilepsi, hungtington koresi, 

alzheimer hastalığı ve parkinson hastalığında kullanılmaktadır. Nörobilimdeki 

etkileyici gelişmelerle, bazı hücre aktarımları, sinir lif yapımının uyarılması, 

sinirlerin rezervasyonu ve nöron replasmanı (beyin veya omurilik yaralanması 

gibi hallerde) konularına yönelik araştırmalar hız kazanmıştır. Addison 

hastalığında, fetal böbrek üstü bezi naklinin, diabette fetal adacık hücrelerinin 

naklinın yapılması denemeleri devam etmektedir (1). 

Fetal dokunun kullanımıyla etkileyici biçimde gelişen nöroendokrin bilimi 

beraberinde birtakım yeni konuları da getirmiştir. Đlki ve en önemlisi neden fetal 

doku kullanılması gerektiği sorusudur. Çünkü insan fetal dokusu çabuk büyür ve 

kolay adapte olur, çok az immun cevap oluşturur, alıcı immun sistemini uyarmaz. 

Đnsan fetal dokusunun aktarım amacıyla kullanımın tartışıldığı bir diğer alan ise 

etik alanıdır. Tıpta fetal doku kullanımının etiğiyle ilgili olarak neler söylenebilir? 

Fetal doku kullanımı sorununu incelemek için kaynak olarak kullanılacak fetüsler 

sınıflandırılmalı ve incelenmelidir. Fetüsler, ister gebeliğin kendiliğinden 

sonlanmasından, ister isteğe bağlı olarak sonlandırılmasından elde edilsinler, 

kullanımları etik açısından tartışılmalıdır. Gebeliğin kendiliğinden sonlanması 

sonucu elde edilen fetüslerin dokularının kullanımı; kromozom anomalileri ve 

infeksiyon riski nedeniyle tercih edilmemektedir. Anansefalik fetüsün parenteral, 

oksipital ve frontal beyin lopları yoktur. Genellikle diğer organları normaldir. 

Beyin yokluğu veya varolan organın yaşamla bağdaşmaması durumlarında da 

aktarım kararı alınabilir (1). 
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Gebeliğin isteğe bağlı sonlandırılması ile elde edilen fetüsler, fetal doku 

nakli için bulunabilecek en bol ve en güvenilir kaynaklardır. Gebeliğin ikinci 3 

aylık döneminde fetal doku daha iyi geliştiğinden, doku nakli için bu dönem ve 

sonrası beklenir. Ancak etik açıdan üzerinde en çok tartışılan konular fetal doku 

naklinin uygulanabilirliğinin, gebeliğin isteğe bağlı olarak sonlandırılmasına 

sebep olacağı ve bunun etik açıdan sorunlu olduğudur. Gebeliğin sonlandırılması 

kararı fetal dokunun nakli veya araştırma amaçlı kullanılması kararından bağımsız 

olarak verilmelidir. Bu karar embriyo ve fetüsün sonradan kullanımı ve olasılığına 

göre belirlenemez ve düzenlenemez. Üzerinde en çok durulan konular şunlardır:  

(a) Doku nakli yapma amacı ile gerçekleştirilen isteğe bağlı 

sonlandırmaların savunulabilirliği, isteğe bağlı sonlandırmaların 

savunulabilirliğinden ayrı olarak tartışılamaz,  

(b) Fetal doku naklinin yapılabilirliği gebeliğin isteğe bağlı 

sonlandırılmasını arttıracaktır,  

(c) Gebeliğin sonlandırılması işlemleri fetal doku nakli düşüncesi ile 

değiştirilecektir,  

(d) Fetal doku nakli kadınların verici olabilmek için gebeliklerini 

sonlandırmalarına sebep olacaktır (1). 

Fetal doku nakli ve gebeliğin isteğe bağlı sonlandırılması arasındaki ilişki 

ve bu iki olayla ilgili tüm konular önemli etik sorunların ortaya çıkmasına neden 

olur. Örneğin gebeliğin isteğe bağlı sonlandırılması ile elde edilen tüm dokular 

nakledilmeli midir, yoksa seçici mi davranılmalıdır? Eğer kadınlara, gebeliğin 

sonlandırma işlemini yapanlara, dokuyu sağlayanlara ve nakli gerçekleştirenlere 

kısıtlamalar getirilecek ise ne tür kısıtlamalar getirilecektir? Gebeliğin isteğe bağlı 

sonlandırılması sonucu elde edilen fetüslerin kullanımı ile ilgili özel olarak 

tasarlanmış yasalar henüz dünyanın pek çok ülkesinde mevcut değildir. Ancak 

konuyla ilgili kurallar oluşturulurken dikkat edilmesi gereken öngörüler 

belirginleşmiştir (1).  
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(a) Gebeliği sonlandıracak kadına teşvik ya da ikna yöntemleri 

kullanılmayacaktır. 

(b) Aborte fetüsü kullanacak olan ekibin gebeliğin sonlandırılması ile ilgili 

kararlarla ilgisi olmayacaktır.  

(c) Kadının, gebeliğin sonlandırılması kararını daha önce vermiş olmasına 

özen gösterilecektir (1). 

Bir diğer umut ışığı kök hücre çalışmalarıdır. Bu kök hücrelerden üç 

boyutlu bir organ oluşturmak şu an için mümkün değil ancak bilim adamlarına 

göre organ oluşurken kök hücrelerin çeşitli alt gruplara ayrılması ve gerekli 

zamanda istenilen sayıya ulaşması için gerekli çevre faktörlerinin bilinmesiyle 

bunun da gerçekleştirilmesi söz konusudur. Hücrelerin fonksiyonları için 

ortamdaki retinoik asid, büyüme faktörleri ve çeşitli proteinler çok önem taşıyor. 

Bunların fonksiyonları, zamanı ve konsantrasyonlarının bilinmesi ile  bu konu 

daha iyi anlaşılacaktır. 

Đnsanların klonlanması ise, döllenmiş yumurtanın (kalıtsal genetik 

materyali içeren) çekirdeğinin çıkarılıp, onun yerine, klonlanması istenen 

yetişkinden alınmış bir hücre çekirdeğinin konması demektir. Ortaya çıkacak 

embriyon, yerleştirilen hücre çekirdeğinin alındığı yetişkinin “eş yumurta ikizi” 

olacaktır. Yetişkinin genetik yapısını aynen tekrarlayacak ve böylece dokuları ve 

organları, yetişkin “atasınınkilerle” aynen uyacak şekilde, “ısmarlama” 

oluşacaktır. Daha sonra bu canlı, yetişkin ikizine gerekli olan (ya da potansiyel 

olarak gerekli olan) doku ve organların gelişmesine yetecek kadar büyütebilir.  

Bunların hemen gerçekleşebilecek şeyler olmadığını ve hangi gelecekte 

gerçeğe dönüşeceklerini kestirmenin imkânsızlığını vurgulamak gerekirse de, bu 

olasılıklar hem akıl hem de ahlak açısından ürkütücüdür (104). 

In vitro koşullarda embriyondan bazı doku ve hücreler alınabilir. Bunun 

dışında, eğer anne kanının yerine geçecek birtakım şeyler bulunur ve rahmin diğer 

bazı önemli özellikleri sağlanırsa, embriyon in vitro koşullarda ya da belki taşıyıcı 

bir annenin rahminde büyüyebilir. Burada yollar ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan 

birinde fetus ( ve belki de yenidoğan), organları ve diğer dokuları transplantasyon 

için yeterli olgunluğa erişinceye dek büyütecektir. Diğerinde ise fetusun hücreleri, 
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potansiyel organ dokusu olarak ayırt edilebilir hale gelir gelmez alınacaktır. Sonra 

da bu organları in vitro koşullarda, transplantasyon için kullanacağı aşamaya 

kadar büyütmek mümkün olacaktır. Her iki yol da fetusun ya da yenidoğanın 

ölümüyle sonlanacaktır  (104,105,106). 

Böyle bir durumda düşünmemiz gereken birtakım olasılıklar vardır, 

bunlardan biri; yetişkinlerin gerektiğinde kendileri için uygun transplantları 

garantilemelerinin bir yolu kendilerini klonlamaları ve oluşan klonu, gerektiğinde 

organlarını kullanmak üzere, yetişkin insan boyutuna dek büyütmeleridir. Klon 

her bakımdan yetişkinin tıpatıp bir benzeri olabilir ve böyle olunca da kendi 

organlarını “orjinali” vermek yerine onun organlarını alma hakkını ortaya 

sürebilir. Bu “sorunun” üstesinden gelmek için orijinaller, klonun beyninin, 

embriyonda farklılaştığı anda tamamen ya da bilincinin gelişmesini engellemeye 

yetecek kadar tahrip edilmesini sağlayabilirler. Klon beslenir ve hatta egzersiz de 

yaptırılır, böylece orijinal bedenin tümüyle mahvolması durumunda organların 

orijinale nakledilmesi yerine orijinalin beyni klona nakledilebilir ve hayat devam 

edebilir. O zaman orijinal kişinin, çeşitli gelişim aşamalarındaki sınırsız bir klon 

yedeği sayesinde, beyni varlığını sürdürdüğü sürece hayatına devam etmesi 

sağlanabilir. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kişi ya da kişilerin kimliğine ilişkin 

bir sorun kendini gösterebilir, ama söz konusu kişilerin bir kimlik krizini yok olup 

gitmeye tercih edeceği varsayılabilir (104). 

Aksoy’a (2004)’göre, klonlama konusundaki çok temel bir itiraz  tam da 

bu noktada göze çarpmaktadır.  Bu itiraz kişilerin bu yöntemi kendileri veya 

sevdikleri için ‘yedek parça’ üretmek amacı ile kullanabileceği noktasındadır. 

Örneğin, çocuğuna kemik iliği nakli gereken bir ailenin uygun bir verici 

bulamadıklarından dolayı çocuklarının klonunu üretip dünyaya gelen bebeği 

verici olarak kullanmaları ahlaki açıdan ‘kabul edilemez’ görülmektedir. Çocuk 

sahibi olmaya karar veren eşler normal şartlarda ‘doğacak olan çocuk’ dışında 

hemen herkesi ve her şeyi düşünmektedirler. Örneğin, “eşim çocuk istiyor”, 

“çocuğumuz kardeş istiyor”, “ailelerimiz çocuk sahibi olmamız için ısrar ediyor” 

gibi sözlerle sıkça karşılaşırken “onu dünyaya getirmemizin kendisi için iyi 

olacağını düşünerek çocuk sahibi olmaya karar verdik” gibi bir cevap ile 

karşılaşmak asla mümkün değildir. Yani, kendimizin anne  baba olma duygusunu 
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‘tatmin etmek’, ebeveynlerimize nine  dede olma ‘zevkini tattırmak’ veya 

kızımıza ‘oyun arkadaşı’ sağlamak için çocuk sahibi olmak normal hatta erdemli 

bir davranış olarak kabul edilirken, ölmek üzere olan bir insanın hayatını 

kurtarmak için çocuk dünyaya getirmeyi ahlaki açıdan ‘ kabul edilemez’ görmek 

anlaşılabilir değildir. Hiç şüphesiz gün gelip çocuğumuzun bize yönelteceği “anne 

beni neden dünyaya getirdiniz” sorusuna vereceğimiz “kardeşinin yaşamı sana 

bağlıydı” cevabı diğer bütün olası cevaplar açısından en tatminkâr olanı olacaktır 

(107).  

Yine Aksoy’a (2004) göre bu itirazlar arasında en dogmatik olanları 

şüphesiz dini otoritelerin ileri sürdükleridir. Katoliklerin klonlamanın her türüne 

karşı olan tutum ve düşünceleri klonlamanın ilk ortaya atıldığı günden bu yana hiç 

değişmezken, Đslami otoriteler, ilk günlerdeki panik havası ve korku senaryoları 

yatıştıktan ve konu bütün boyutları ile tartışıldıktan sonra bugün Hıristiyan 

öğretisinden oldukça farklı bir noktaya gelmiştir. Amerika’daki ‘Ulusal Biyoetik 

Tavsiye Kurulu’nun bir üyesi olan ve Başkan’a biyoteknoloji uygulamaları 

konusunda danışmanlık yapan Đslam Đlahiyatçısı Prof. Dr. Abdülaziz Sachedina, 

kök hücre çalışmalarının ve tedaviye yönelik klonlamanın insan sağlığını daha 

ileriye götürmek amacı ile yapılması şartı ile hiçbir Đslami öğreti ile 

çatışmayacağını ifade etmiştir. Yine 1997 yılında Casablanca’da toplanan Fıkıh 

Konseyi, klonlamanın hiçbir zaman yaratmak olmadığı, Hıristiyanlar tarafından 

anlaşıldığı gibi ‘Tanrı rolü oynamak’ da olmadığı, dolayısıyla klonlama yapan 

teknisyenin rolünün toprağa tohum eken bir kişiden farklı olmadığı, nasıl ki 

bitkinin yeşermesinin Allah’ın izin ve iradesi dışında olmayacağı kararına 

varmıştır (107). 

Diğer taraftan, ksenotransplantasyon; donör organ bulma konusundaki 

sorunları çözümleyecek en umut verici yöntem olarak görünmektedir. Bu terim, 

filogenetik olarak farklı türler arasında gerçekleştirilen doku ve organ nakillerini 

tanımlamaktadır. Verici olarak hayvanların kullanımını hedefler.1963-1964 

yıllarında Keith Reemstma’nın şempanzeden insana nakil ettiği böbrek 9 ay 

fonksiyon görmüştür. Bu nedenle son yıllardaki uygulamalarda primatlardan 

alınan organlar kullanılmaktadır. Primatlar (goril-baboon-orangutan-şempanze-

bazı gelişmiş maymun türleri)insan için en uygun tür kabul edilirler. Ancak bu 
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amaçla kullanılmaları için bazı engeller söz konusudur. Bunlar şöyle özetlenebilir. 

Yeryüzünde insana uygun primat sayısı son derece azdır, hatta bazı türler tükenme 

tehlikesiyle karşı karşıyadır. Üreme kapasiteleri sınırlıdır ve doğal ortamları 

dışında üremeleri çok güçtür. Primatlardan insana bazı öldürücü virüslerin geçişi 

söz konusudur. Đnsan için uygun olan diğer bir hayvan türü ise domuzdur. Çünkü; 

uygun boyutta ve elde edilmesi kolaydır, hayati önemi olan zoonozları taşımazlar, 

kolaylıkla üreyebilir ve genetik mühendisliğinde kullanılabilirler. En büyük 

avantajı ise, domuz hücrelerinin spontan olarak insan kompleman sistemini aktive 

etmemesidir (108). 

 

 2.6.Đnanç Sistemleriyle Organ Bağışı Đlişkisi    

Hıristiyanlık, Müslümanlık ve Musevilik paylaştıkları ortak menşei 

sebebiyle yaratılışa, Tanrı – insan ilişkisine, maddeye ve ruha ve ayrıca yaşam ve 

ölümün kutsallığına dair benzer kavramlar içermektedir. Canlı ya da kadavra 

kökenli organ bağışı ve beyin ölümü kriterlerine dayanarak insan bedenlerinin 

değerlendirilmesi her üç din tarafından da desteklenmektedir. Her üç din de 

ölümün teşhisini doktora bırakmaktadır (22). 

1572’de Papa Pius XII uzamış koma durumunda ruhun vücudu çoktan terk 

ettiğini ve fevkalade bir desteğin gerekli olmadığını savunmuş ve ölüm kararının 

doktora ait olduğunu açıklamıştır (13). 

31.8.1990’da Alman Bischof  Konferansı ve Almanya’da Evangelical 

Kilisesi Konseyi transplantasyonu destekleyen ve teşvik eden, organ bağışını 

onaylayan bir genelge yayınlamışlardır (7). 

20.6.1991’de de Papa John Paul II Organ Paylaşımı Cemiyeti’nin I. 

Uluslar arası Kongresi’ne katılanlara Vatikan’ın bir bildirgesini ulaştırmış ve 

Katolik Kilisesi’nin organ naklini desteklediğine dair bir açıklık kazandırmıştır 

(7).  
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Đslam inançlarına göre de hayat kutsaldır. Tanrının bir hediyesidir. Saygı 

gösterilmeli ve korunmalıdır. Hastalık engellenmeli, tedavi edilmelidir. Đslam’ın 

temel prensiplerine aykırı olmadığı sürece insanoğlunun yararına olan güvenli 

nitelikte, iyi amaçlı her tür girişim onaylanabilir. Tıbbi tedavi sadece bir hak 

olmayıp, aynı zamanda mecburiyet özelliği de taşır (7).  

Mısır’da Başmüftü tarafından hazırlanan pek çok fetva organ nakline 

zemin hazırlamıştır. 1959’da 1987 no’ lu fetva ile kadavradan kornea nakline izin 

verilmiş, bu madde 1966’da sonraki müftü tarafından diğer organları da içine 

alacak şekilde genişletilmiştir. 1979’da 1323 no’lu fetva ile canlıdan ve ölüden 

organ nakline izin verilmiştir.  

Türkiye’de de Diyanet Đleri Başkanlığı Yüksek Kurulunun 6.3.1980 tarih 

ve 386 sayılı kararı ile ölüden organ nakli yapılabileceği bildirilmi ştir. Bu metinde 

şunlar yazılıdır: 

“Başkanlığınızın Din Đşleri Yüksek Kurulunun 6.3.1980 tarih ve 396 sayılı 

kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Bu karara göre organ nakli 

için şu şartlara uyulması gerekmektedir  

1. Zaruret halinin bulunması. Yani hastanın hayatını ve hayati bir 

uzvunu kurtarmak için bundan başka çaresinin olmadığının mesleki ehliyet 

dürüstlüğüne güvenilen bir tabip tarafından tespit edilmesi.  

2. Hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine tabibin zannı – 

galibinin bulunması. 

3. Organ veya doku alınan kişinin bu işlemlerin yapıldığı esnada 

ölmüş olması. 

4. Tedavisi yapılacak hastanın kendisine yapılacak nakle razı olması 

gerekir.  

Diğer Đslam ülkeleri de, organ bağışının yaşam kurtarma ve diğerlerine 

yardım yolu olarak görülmesi gerektiğini artık benimsemiş görünüyorlar. Körfez 

ülkelerinin çok sayıda vatandaşı, bağışlanan organları almış durumdalar. Bunların 
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çoğu denizaşırı olmasına rağmen, canlı vericilerden böbrek transplantasyonu daha 

çok lokal gerçekleşmektedir.  

Genel olarak; canlı donörlerden olan organ bağışını toplum daha çok kabul 

etmektedir. Ama lokal kısıtlılık nedeniyle, verici aramak için birçoğu Hindistan, 

Filipinler veya Güney Amerika’ya seyahat etmektedir. Kısa bir süre öncesine 

kadar ölümden sonra bir organın alınması bazı Đslam teologları tarafından kabul 

edilebilir değildi. Bir cesetten organların alınması, vücudun yaratıcısıyla sağlam 

karşılaşması gerekliliği açısından doğru değildi. Ancak organ yetersizliğinin artan 

sıklığı, canlı vericilerin azlığı ve yabancı ülkelerde transplantların yüksek maliyeti 

nedeniyle bu görüşte değişiklik olmuştur. Örneğin Kuveyt’te her sene 250 kişiye 

böbrek yetersizliği teşhisi konduğu söylenmektedir. Ve ülkenin belirgin 

transplantasyon merkezi, Hamid El-Essa Merkezi’nde; yılda ortalama 40 uygun 

verici bulunabilmektedir. Ayrıca hastaların çoğunun, transplant yerine diyalize 

devam etmeyi tercih edeceği belirtilmektedir. Bunu doktorların hastalar üzerinde 

bilimsel olmayan gerekçelerle yönlendirmesine bağlayanlar da var (109). 

Bir çok Müslüman ülkede beyin ölümü gerçekleşmiş kadavradan organ 

bağışının etik ve yasal yönleriyle ilgili düzenlemeler henüz yapılmamıştır. Ancak  

çok uzun bir tıp tarihi birikimi olan Đran’da hukuki alanda organ nakli ve beyin 

ölümü tanımı ile ilgili düzenlemelerin yapılmış olması sevindiricidir (110). 

 

2.7. Organ Nakli Đle Đlgili Organizasyonlar 

2.7.1.Avrupa’daki Organ ve Doku Nakli Đle Đlgili Organizasyonlar 

Organ ve teminini kolaylaştırmak, organ israfını önlemek ve en uygun 

alıcıları tespit edebilmek için Avrupa’da birden çok organizasyonlar 

gerçekleştirilmi ştir. Belçika,  Almanya, Lüksemburg, Hollanda ve Avusturya’nın 

oluşturduğu Eurotransplant; Fransa, Đsviçre ve Đspanya’dan oluşan France– 

Transplant; Danimarka, Finlandiya, Norveç ve Đsveç’in oluşturduğu 

Scandiatransplant, Lusotransplant, Hispanotransplant, Đtalientransplant gibi batı 

Avrupa ülkelerinin kendi ulusal organ transplantasyon organizasyonları vardır. 
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 Yukarıdaki organizasyonların içinde en yaygın ve sistemli olanı 

Avusturya, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’un katılımı ile 

gerçekleştirilen “EURO – TRANSPLANT” organizasyonudur. 

Organizasyonun merkezi Hollanda’dadır. Bu organizasyona bağlı 

ülkelerde meydana gelen trafik ve iş kazaları ile doğal afetler sonunda yaşamlarını 

kaybetmiş insanlardan alınan organlar, hiçbir zaman kaybedilmeden bu organ 

dağıtım merkezine bildirilmektedir. Dağıtım merkezi de kendisine ulaştırılan, 

organa ait bilgilerin ışığında, programa alınmış hastalardan hangi hastaya 

uygunsa, o hastanın bağlı bulunduğu transplantasyon merkezine ulaştırmaktadır. 

Euro– Transplant denilen bu merkez, kompüterize edilmiş, bilgisayar 

sistemine bağlanmış, aksamadan hizmet veren kurum haline getirilmiştir. Organ 

ve doku nakli bekleyen hastalar arasında, öncelikle mutlak bir eşitlik, adalete 

uygun bir uygulama yürürlüğe konulmuştur. Konunun etik ve sosyal yönü, hiç 

ödün verilmeden titizlikle uygulanmaktadır.  

Merkez, kadavradan organı alan hastane veya sağlık birimine talimat 

vererek organın, operasyonu yapacak transplantasyon merkezine gönderilmesini 

istemektedir. Verilen bu talimat ile organ en seri ulaşım araçlarıyla ilgili merkeze 

ulaştırılmaktadır. Organ naklini gerçekleştirecek merkez hiçbir zaman 

kaybetmeden, ameliyata alacağı hastayı, ameliyat saatini de bildirerek hastanın 

transplantasyon merkezine ulaşmasını ve operasyona hazır hale getirilmesini 

sağlamaktadır. Bu safhalar hiç aksamadan, düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 

Avrupa’da bulunan diğer organ ve doku nakli merkezleri aşağıdaki tablolarda 

belirtilmektedir. 

 

2.7.2.Amerika Kıtası’ndaki Organ ve Doku Nakli Đle Đlgili 
Organizasyonlar 
 

Amerika Kıtası’nda organ ve doku nakli ile işlemleri için 11 organizasyon 

bulunmaktadır. Organizasyonlar ülkesel düzeydedir. Meksika ve Brezilya’da iki 

organizasyon bulunmaktadır. Ülkelerarası bir yapılanmanın olmaması bu 
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durumun ülkeler arasındaki ekonomik ve politik farklılıklardan kaynaklanmış 

olabileceğini düşündürmektedir. 

ABD organların dağıtımı  için merkezi olarak, kar amacı gütmeyen The 

Health Resources and Services Administration of the U.S. Department of Health 

and Human Services’a bağlı olarak The United Network for Organ Sharing 

(UNOS) tarafından organize edilmektedir.  

UNOS, organ transplantasyonu ile ilgili tüm aktivitelere danışmanlık 

yapmaktadır. UNOS’un başlıca işlevleri arasında vericilerle alıcıların eşleşmesi ve 

ulusal bekleme listesinin oluşturulması sayılabilir. ABD’de de kişinin bekleme 

listesinde yer almasına ve daha da önemlisi uygun bir organla eşleşmesine,  

bekleme listesinden çıkarılmasına UNOS karar veriyor.  

UNOS, direkt olarak uygun organların sağlanmasında sürece dahil 

değildir. Bölgesel organ sağlanması organizasyonu Organ Procurement 

Organisation (OPO) tarafından sağlanmaktadır. OPO’lar kendi bölgelerinde 

faaliyet gösteren bağımsız, özel birimlerdir. OPO personeli bizzat hastalara 

giderek ölmüş hastaların yakınlarıyla bağış konusunda önem vermeleri için 

görüşürler. Önceki senelerde bu sürece OPO personeli ile beraber hekimler de 

katılmaktaydı; ancak Randelli ve Marwick’in yaptığı bir araştırmanın (1991) 

sonuçlarına göre; hekimlerin böyle bir durumda kalınca rahatsızlık duydukları, 

hastanın yaşamını kurtarmak ve korumakla yükümlü bireyler olarak organ 

sağlanmasında görev almalarının hastanın çıkarıyla ilgili yükümlülükler açısından 

çatışma yaratacağını düşündüklerini ortaya koyduğundan OPO personeli prensip 

olarak bu görüşmelere hekimleri dahil etmemektedir. Bu süreç çoğunlukla çok 

sıkıntılı ve zordur; çünkü üst düzey duygusal stres ve acı yaşayan, çoğunlukla bir 

aile üyesinin beklenmedik kaybıyla sarsılan kederli aile üyeleriyle karşı karşıya 

kalınmaktadır. 

Uygun vericinin genç olması ve kronik hastalığının olmaması 

gerekmektedir. Bu durum beklenmedik bir ölüm demektir. OPO görevlileri 

genellikle beklenmedik bir ölüm karşısında şaşkın ve üzgün olan aile üyeleriyle 

karşılaşırlar. Bu durumda aile üyelerinden organ talep etmek oldukça güç iştir. 

Aynı derece de aile üyelerinin de rasyonel bir seçim yapmaları güçtür. Acı çeken 
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aile üyelerinin hem bu yeni acılı duruma alışmamış olmaları hem de çok 

sevdikleri kişinin yeni işlemlere tabi olmasını istememeleri nedeniyle çoğu kez 

organ vermeyi reddetmeleri sık rastlanılan bir durumdur (111).. 

Ancak tıbbi gerçekler ölüm teşhisi konduktan sonra en kısa sürede 

organların vücuttan çıkarılmasını gerekli kılmaktadır. Ölüm deyiminden 

kastedilen, geniş anlamıyla ve yasal olarak kabul edilen beyin ölümü tanımıdır ve 

bu durumda kişinin herhangi bir vücut fonksiyonunu yeniden kazanma olasılığı 

yoktur. Uygun bir verici, kalbi atar vaziyette yaşam destek ünitesinde kalmak 

durumundadır, aksi halde, başlayan yıkım süreci (decaying process) organları 

nakil için elverişsiz hale getirir. Ancak; ölenin yakınlarının bu kayıba alışmalarını  

ve de duygusallık yerine rasyonaliteye dayalı organ bağışı kararını almalarını 

beklemek çoğu kez bu seçeneği ortadan kaldırmaktadır. Her bir bölgedeki OPO 

görevlisi; faydayı maksimize edebilmek için farklı OPO’lar uygun organların 

paylaşımı konusunda işbirliği içindedir ve bu paylaşım ağı The Organ Procument 

and Transplantation Network (OPTN) sistemi ile sağlanmaktadır. 

Her OPO; sağlık sisteminden (Medicare) bütçe; pay alabilmek için 

OPTN’nin bir üyesi olmak zorundadır. OPTN’nin, bilgisayar bazlı; mevcut tüm 

donörlerden alınabilecek organlar ve bekleme listeleriyle ilgili tüm bilgilere 

ulaşılabilecek bir sistemi vardır. Ancak; uygun bir organın bekleme listesindeki 

bir hastaya eşleştirilmesi UNOS içindeki “Organ Merkezi” (Organ Center) 

tarafından gerçekleştirilmektedir. OPTN’nin bir diğer görevi de organ 

transplantları konusunda toplumu eğitmektir. Donör kartları konusu da yine 

OPTN’nin görevlerinden biridir(111).  

Organ bağışına sıcak bakan bir kişi, bu isteğini bir organ verici kartı 

imzalayarak; yeni alınan bir ehliyete veya süresi bitince yenilenen ehliyetin 

üzerine işaretleyerek belirtebilir. Ancak bu davranış, yasal bağlayıcılığı olan bir 

akit değildir, sadece kişinin ölümü halinde organ bağışı fikrine karşı olmadığını 

gösteren bir işarettir; ancak OPO, bir göstergeye dayanarak organları alabilme 

hakkına sahip değildir; yine de aile üyelerinden onam almak durumundadır. 

Ölünün yakınları, ölenin fikrini izleyerek organlarını verebilirler de 

vermeyebilirler de; son karar tamamen aileye aittir ve bu durum teorik olarak; 
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yaşarken organ bağışına tamamen karşı olan birinin organlarının verilmesi 

kararıyla da sonuçlanabilir (111).  

Organların en iyi şekilde kullanımı ise, organın reddedilmeyeceği alıcının 

bulunması anlamında kullanılmaktadır. Herhangi bir transplant organ 

bulunduğunda, merkez UNOS bilgisayar sistemi kontrol edilir; bekleyen tüm 

adayların bilgileri gözden geçirilir. Önce yöresel, sonra ulusal olmak üzere tüm 

adaylar taranır. 

Sadece vericinin kan grubu ile uyumlu kan grubuna sahip hastalar bir 

transplant böbreği için potansiyel alıcıdırlar. UNOS bilgisayar sistemi bekleme 

listesindeki potansiyel alıcılara şu kriterlere göre maksimum 3 puan verir; 1) 

Bekleme listesindeki bekleme süresi (1 puan) 2) Alıcı-verici arasındaki doku 

uyumu (2 puan). Ek olarak; daha önce Amerika sınırları içinde bir organını veya 

vücut parçasını bağışlamış olan bir alıcı adayına 4 puan daha eklenir. Lokal, 

bölgesel veya ulusal anlamda, tıbbi aciliyet durumuna puan verilmemektedir. 

Sadece kan grubu ve karaciğer boyutu vericinin kan grubu ve kc boyutu ile 

uyumlu olan hastalar, bir transplant karaciğeri için potansiyel alıcıdırlar. Böbrek 

dağıtımındakinin aksine, UNOS bilgisayar sistemi, kc dağıtımında tıbbi aciliyeti 

ön plana alır. Potansiyel alıcılar önce iki kategoriye ayrılırlar: 1. Kalıcı inaktif kc’i 

olanlar veya 2) Karaciğer transplantasyonu yapılmazsa 7 günden az yaşam 

beklentisi olan şiddetli karaciğer yetersizliği olanlar. Đkinci gruptakilere her 

zaman, birinci gruba göre öncelik verilir. Eğer şiddetli karaciğer yetmezliği olan 

(2. gruba uyan) birden fazla hasta varsa; o durumda UNOS bilgisayar sistemi 

maksimum 60 puanı şu kriterlere göre dağıtır:  

1) Kan grubu uyumu (10 puan)  

2) Bekleme listesindeki bekleme süresi (10 puan) 

 3) Son dönem karaciğer hast. kriterlerine göre durumu (40 puan).  

Lokal olarak uyumlu alıcı bulunamadığı zaman alıcı taraması bölgesel ve 

ulusal olarak genişletilir. 
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Potansiyel kalp alıcıları,tıbbi durumlarının şiddetine, ciddiyetine göre dört 

kademeden birine sokulur (1A, 1B, 2, 7). UNOS bilgisayar sistemi önce lokal 1A 

hastasına uygun kalbi önerir. Eğer birden fazla 1A hastası varsa; bekleme 

listesindeki bekleme süresi esas alınır. Eğer 1A hastası bulunamazsa, aynı 

prosedür 1B hastaları, olmazsa grup 2 hastaları için uygulanır. Eğer kalp için 

uygun alıcı bulunamazsa; tarama, üç mesafede (zonda) yapılır; zone A, vericinin 

hastanesinden 500 mil uzağı, zone B, vericinin hastanesinden 1000 mil uzağı 

kapsar. Eğer hala uygun verici bulunamazsa, o halde, zone C’de yani vericinin 

hastanesinden 1000 milden daha fazla uzağı kapsayan bölgede tarama yapılır 

(111). 

Akciğer transplantlarında öncelik uygun kan grubunu taşıyan lokal 

hastalara verilir. Birden fazla hasta varsa; bekleme listesindeki bekleme süresi 

esas alınır. Aynı şekilde zone A, B, C taramalar akciğer için de geçerlidir. 

Diğer bütün organların dağıtımında, UNOS bilgisayar sistemi maksimum 

42 puanlık bir derecelendirmeyi uygular: 1) Hastanın sağlık durumu(24) 2) 

Transplant merkezi ve verici (12 puan) ve alıcı (6 puan) arasındaki mesafe. En 

yüksek puanı alan hasta, organı alır (111). 

Dağıtım daha çok tıbbi kriterlere göre yapılır; ve bekleme listesindeki 

bekleme süresi de adalet kriteri (ilkesi) açısından önemli rol oynar. Dağıtıma etki 

edemeyecek faktörler sosyal statü, gelir düzeyi, ırk ve cinsiyettir. 

Bu durum temelde iki organ için uygulanır: böbrekler ve kemik iliği. Bir 

kadavra verici; tabi ki (bir organ yerine) daha fazla sayıda organ verebilir; ama 

sistemin büyük oranda canlı vericilere dayandığı da net bir gerçektir. Canlı 

vericiler, aile üyelerinden birine yardım amacıyla bunu yapmak istediklerinden, 

OPO personelinden yardım ya da destek alma ihtiyacı duymazlar. Bir böbrek için 

ortalama bekleme süresi 1083 gün yani üç yıldır.. Bu durum, aile arasındaki canlı 

vericilerin artmasına neden olmaktadır. Uzun bekleme süreleri ve yetersiz organ 

kaynakları, ailelerin daha çok rol üstlenmeleri gerçeğini doğurmaktadır (111). 
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2.7.3. Türkiye’de Yapılan Organizasyon: Ulusal Organ ve Doku Nakli  
Koordinasyon Sistemi 

Organ ve nakil ikilisinin temelini oluşturduğu organ ve doku nakli olayının 

gelişimini belirleyen faktör, organ ve doku kaynağının işlerliğidir. Bu kaynağa 

işlerlik kazandırmanın tek yolu da kadavradan organ ve doku alımını 

hızlandırmaktır. 

Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi’nin (UKS) amacı;  

organ ve doku kaynağına işlerlik kazandırmak, basit yapıda, hızlı işleyen bir 

sistem içinde, uygun organ ve dokuyu, uygun hastaya, uygun zamanda  organ ve 

doku naklini gerçekleştirmektir. 

 

Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinin (UKM) Görev ve 
Sorumlulukları  

UKM’nin görevleri şunlardır: 

1) Bölge Koordinasyon Merkezleri’nin koordinasyonunu sağlar. 

2) Ulusal bekleme listesini oluşturur. 

3) Acil bekleme listelerini oluşturur ve takip eder.  

4) Organ ve doku alım ekiplerinin iller arasında ulaşımını temin eder. 

 

Organ ve doku dağıtımı Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde, bilimsel 

kurallara, tıbbî-etik anlayışa uygun ve adaletli bir şekilde gerçekleştirilir. 

Organ ve doku dağıtımında acil organ talepleri öncelikle değerlendirilir ve 

acil talepler için Ulusal Bekleme Listesi oluşturulur. 

Kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek greftleri dağıtımı şu şekilde yapılır: 

A) Kalp ve akciğer greftlerinin dağıtımı ilkeleri şunlardır: 

1) Kalp ve akciğer dokularının dağıtımı UKM tarafından yapılır.  
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2) Acil kalp nakli bekleme listesine alınacak hastalar, status 1 kriterlerine 

uyan; mekanik pompa desteği alan hastalar, intraaortik balon pompa desteği 

altında olan hastalar ve devamlı inotropik ilaç desteğine ihtiyaç duyan hastalardır. 

Acil hastalar, merkezin bağlı olduğu Bölge Koordinasyon Merkez’ine (BKM) ve 

UKM’ne bildirilir ve aciliyetleri 48 saatte bir yapılacak yeni bildirimlerle teyit 

edilir.  

3) UKM’ne kayıtlı acil kalp ve akciğer nakli bekleyen hasta var ise, ülkede 

çıkan ilk kalp ve akciğer grefti, kan grubuna göre uygun hastaya nakledilmek 

üzere ilgili nakil merkezine UKM tarafından teklif edilir. 

4) Greft alım sırası gelen merkezler, BKM veya UKM tarafından teklif 

edilen grefti, uygun kan grubunda alıcı hasta olmaması, fizikî şartlar ve insan 

gücü ile ilgili sorunlar gibi zorunlu sebeplerle nakledemeyecek durumdaysa bir 

sonraki teklif edilecek greft için aynı sıralarını muhafaza ederler. 

5) Greft alım sırası gelen merkezler BKM veya UKM tarafından teklif 

edilen grefti naklettikleri takdirde, greft alım sıraları, greft BKM den teklif 

edilmişse BKM listesinde, UKM tarafından teklif edilmişse UKM listesinde en 

sona geçer. 

Organ ve Doku Nakli Merkezlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır: 

1) Organ ve doku nakli merkezleri nakil amacıyla başvuran hastalar için 

nakil türlerine göre ilgili Bilim Kurulu tarafından hazırlanan formata uygun olarak 

hasta bekleme listelerini oluştururlar. Organ ve doku nakli merkezleri hasta 

bekleme listelerini BKM’ne ve UKM’ne gönderir. Bütün veriler UKM nezdinde 

faaliyet gösteren ONBĐM’de toplanır.  

2) Hasta bekleme listelerinde kayıtlı olan hastalara ilişkin acil organ 

taleplerini BKM’ne ve UKM’ne bildirirler. 

3) Hasta bekleme listelerini güncelleştirerek, yeni başvuruları ve listeden 

çıkan hastaları en geç 3 gün içinde BKM’ne bildirirler  
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Canlıdan organ ve doku nakli, alıcının dördüncü dereceye kadar 

(dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilir. Bu kapsam 

dışında kalan organ ve doku verici adaylarının durumları, ilgili Organ ve Doku 

Nakli Merkezindeki Yerel Etik Kurullar tarafından değerlendirilir, uygun 

bulunması halinde nakil gerçekleştirilir.  

Kemik iliği, kök hücre ve kordon kanı nakillerinde hısımlık bağı şartı 

aranmaz. 
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3.GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1 Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

Araştırma Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 

Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

gerçekleştirilmi ştir.   

 

3.2. Araştırmanın Modeli 

Araştırma Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 

Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

görev yapan doktor ve hemşireler ile servislerde hizmet alan hastaların organ nakli 

ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik tanımlayıcı nitelikte kesitsel bir 

çalışmadır. Türkiye’de yürürlükte olan mevzuatta nakil sözcüğü kullanıldığından 

tezin kapsamı içerisinde  nakil sözcüğü genellikle tercih edilmiştir.  

   

3.3. Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın evreni,Türkiye’yi temsil niteliği olduğu düşünülen 

Đstanbul’da; Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Đstanbul 

Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 

hekim ve hemşirelerden ve hastalardan oluşmaktadır. 

 

3.4. Araştırma Örneklemi 

Araştırmada örneklem seçiminde tabakalı rastgele örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Örneklem seçiminde tabakalar servisler ve görev değişkenlerine 

kullanılarak belirlenmiş, örneklem oranı %40 olarak saptanmıştır. Grup 

sayılarının 50 den düşük olmaması sağlanmıştır. 
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3.5. Araştırmanın Bağımsız ve Bağımlı Değişkenleri 

 

Araştırmanın bağımsız değişkenleri olarak; 

• Ünvan,  

• Çalışılan servis, 

• Çalışma süreleri, 

• Hastaların hizmet aldıkları servis 

• Hastaların öğrenim durumları 

• Hastaların yaş durumu 

 

Araştırmanın bağımlı değişkenleri olarak da 

• Özerklik puanı  

• Adalet puanı  

• Zarar vermeme puanı 

• Yarar sağlama puanı 

• Organ nakli konusunda öncelikli hasta puanı 

• Organ ticareti puanı 

• Madde puanları 

 

3.6. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 

Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

çalışan hekim ve hemşirelerden ve hastalardan oluşmaktadır. Araştırma uzman 

hekim,  asistan hekim ve hastaların görüşleri ile sınırlıdır. 

 

3.7. Varsayımlar 

Araştırma grubunun ‘ankete ’ verdikleri yanıtlarda yansız oldukları ve 

verdikleri yanıtların gerçek görüşlerini yansıttıkları varsayılmıştır. 
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3.8. Hipotezler 

• Hastaların sosyo- demografik özellikleri arasında hastanelere göre farklılık 

vardır 

• Sağlık personelinin sosyo- demografik özellikleri arasında hastanelere 

göre farklılık vardır 

• Araştırma grubunun hasta ve sağlık personeli olma durumlarına göre ortak 

soru bilgi düzeyleri arasında farklılık vardır. 

• Sağlık personelinin cinsiyetlerine göre ortak soru bilgi düzeyleri arasında 

farklılık vardır.  

• Hastaların cinsiyetlerine göre ortak soru bilgi düzeyleri arasında farklılık 

vardır. 

• Sağlık personelinin görev yaptıkları servislere göre ortak soru bilgi 

düzeyleri arasında farklılık vardır. 

• Hastaların hizmet aldıkları servislere göre organ nakli ile ilgili  bilgi 

toplam puanlarının dağılımları arasında farklılık vardır. 

• Sağlık personelinin hizmetiçi eğitim alma durumlarına göre ortak soru 

bilgi düzeyleri arasında farklılık vardır. 

• Sağlık personelinin TCK’daki sağlık hizmetleri ile ilgili değişiklikleri 

duyma durumlarına göre ortak soru bilgi düzeyleri arasında farklılık 

vardır. 

• Hastaların TCK’de sağlıkla ilgili değişiklikleri duyduklarını belirtenler ile 

organ nakli ilgili bilgi düzeyleri  (hastalardaki tüm sorular) arasında 

farklılık vardır. 

• Sağlık personelinin organ nakli konusundaki düşüncelerinin yakınları 

tarafından bilinme durumuna göre ortak soru bilgi düzeyleri arasında 

farklılık vardır. 
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• Sağlık personelinin görev durumlarına göre ortak soru bilgi düzeyleri 

arasında farklılık vardır.  

• Sağlık personelinin organ nakli ile ilgili klinikte çalışma sürelerine göre 

ortak soru bilgi düzeyleri arasında farklılık vardır. 

• Sağlık personelinin cinsiyetlerine göre Avrupa Biyoetik Sözleşmesinde 

organ nakli ile ilgili bilgi düzeyleri arasında farklılık vardır. 

• Sağlık personelinin çalıştıkları servislere göre Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesinde organ nakli ile ilgili bilgi düzeyleri arasında farklılık 

vardır. 

• Sağlık personelinin hizmetiçi eğitim alma durumlarına göre Avrupa 

Biyoetik Sözleşmesinde organ nakli ile ilgili bilgi düzeyleri arasında 

farklılık vardır. 

• Sağlık personelinin Avrupa Biyoetik Sözleşmesini duyma durumlarına 

göre Avrupa Biyoetik Sözleşmesinde organ nakli ile ilgili bilgi düzeyleri 

arasında farklılık vardır. 

• Sağlık personelinin organ nakli konusundaki düşüncelerinin yakınları 

tarafından bilinme durumuna göre Avrupa Biyoetik Sözleşmesinde organ 

nakli ile ilgili bilgi düzeyleri arasında farklılık vardır. 

• Sağlık personelinin görev durumlarına göre Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesinde organ nakli ile ilgili bilgi düzeyleri arasında farklılık 

vardır. 

• Sağlık personelinin toplam çalışma sürelerine göre Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesinde organ nakli ile ilgili bilgi düzeyleri arasında farklılık 

vardır. 
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3.9. Kullanılan Veri Toplama Aracı 

 

Veriler araştırmacı tarafından sağlık personeli  ve hastalar için (Ek 1) ayrı 

ayrı geliştirilen iki ayrı formla toplanmıştır.  Anket formu, araştırmacı tarafından 

anket geliştirme kurallarına uyularak oluşturulmuştur. Araştırmada organ ve doku 

ile ili şkin görüşleri belirlemeye yönelik ölçek hasta ve sağlık personelleri için aynı 

olmakla birlikte organ ve doku nakli ile ilgili bilgileri belirlemeye yönelik form 

hasta ve sağlık personelleri için farklı hazırlanmıştır. Sağlık personelinin organ ve 

doku nakilleri ile bilgilerini ölçmeye yarayan ölçekte Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesi’nde organ ve doku nakli ile ilgili bilgileri ölçmeye yarayan sorular da 

yer almaktadır. 

 

Ölçülecek Görüşün Tanımlanması 

Bu araştırmada ölçülecek görüş, doktor ve hemşirelerden oluşan sağlık 

personeli ve hastaların organ nakli konusundaki görüşleridir. 

 

Anketin Kapsamının Belirlenmesi 

Ölçülen görüş kapsamında literatür taraması yapılarak organ nakli 

konusundaki görüşlerin kuramsal yapısı belirlenmiştir.  Araştırma öncesinde 15 

hekim, 17 hemşire, 10 hastadan organ nakli konusundaki görüşlerini içeren 150 

kelimeden az 400 kelimeden fazla olmayacak biçimde kompozisyon yazmaları 

istenmiştir.  Organ nakli hakkında kompozisyon yazması istenen grup rastgele 

seçilmiş ve deneklerin konu hakkında önceden bilgileri olup olmadığı araştırmacı 

tarafından sorulmamıştır.  

Kompozisyonların ve literatür bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu 

belirlenen görüş ifadeleri uzmanlara sunulmuş ve uzmanların görüşleri 

doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak deneme anketi hazırlanmıştır. 
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3.10. Ön Uygulama 

 

Hazırlanan anketin ön uygulaması üç farklı hastanede toplam 10 hekim 10 

hemşire ve 10 hasta ile gerçekleştirilmi ştir. Ön uygulamanın gerçekleştiği 

hastaneler, görevlerine göre dağılımı Tablo 3.1’de gözükmektedir.  

Ön uygulamalar sonucu gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmi ştir. Ön 

uygulama sonuçlarına göre soru formunu yanıtlama süresi sağlık personeli için 20 

hastalar için 25 dakika olarak saptanmıştır. 

3.11. Veri Toplama Aracının Uygulanması 

Araştırmanın verileri Mart- Ağustos 2006 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Araştırma formu; araştırmacı tarafından bireylerin çalıştıkları servislerde, 

araştırmanın amacı ve veri toplama formunun doldurulmasına yönelik kısa bilgi 

verilerek yüz yüze uygulanmıştır.  

3.12. Araştırmada Kar şılaşılan Sorunlar 

Verilerin toplanması aşamasında araştırma grubunun hekim ve 

hemşirelerden oluşması ve ilgili grubun nöbetle çalışması nöbet sonrası izinlerin 

olması, deneklerin yerlerinde bulunmaması, deneklerin işlerinin yoğunluğu 

önemli sorun olmuştur.  

3.13.Etik Sorunlar 

Araştırmaya katılan deneklere araştırmanın amacı açıklanmış ve bireyler 

araştırmaya katılıp katılmamada özgür bırakılmıştır.  

Anketlerin doldurulması sırasında deneklere herhangi bir şekilde etki 

yapılmamış ve anketin kendileri tarafından istekli olarak doldurulması 

sağlanmıştır. Araştırma sonucunun, araştırmanın yapılacağı kuruma iletileceği 

belirtilmiştir.  
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Tablo 3.1. Anketin Ön Uygulamasının Yapıldığı Hasta- Sağlık Personeli ve 
Çalıştıkları Hastanelere Göre Dağılımı 

Grup  Hastane 

Uzman Hekim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Uzman Hekim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  

Uzman Hekim Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  

Uzman Hekim Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  

Uzman Hekim Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Uzman Hekim Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Asistan Hekim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Asistan Hekim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  

Asistan Hekim Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Asistan Hekim Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Asistan Hekim Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Asistan Hekim Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Pratisyen Hekim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Pratisyen Hekim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  

Pratisyen Hekim Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  

Hemşire Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  

Hemşire Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Hemşire Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Hemşire Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Hemşire Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  

Hemşire Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hemşire Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hemşire Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Hemşire Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Hemşire Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hemşire Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  

Hemşire Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  

Hemşire Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi  
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Grup  Hastane 

Hemşire Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hemşire Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Hemşire Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hemşire Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hasta Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hasta Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hasta Đstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hasta Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Hasta Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Hasta Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Hasta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hasta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hasta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

Hasta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi 

 

3.14.Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS for Windows 

14.0 istatistik paket programı kullanılmıştır.  

Araştırma grubunun ankete verdileri yanıtlar, olumlu ifadelerde; 

Hiç Katılmıyorum  =1 
Katılmıyorum   =2 
Kararsızım   =3 
Katılıyorum   =4 
Tamamen Katılıyorum  =5 biçiminde puanlanmıştır. 

 

Araştırma grubunun ankete verdiği yanıtlar olumsuz ifadelerde; 

Hiç Katılmıyorum  =5 
Katılmıyorum   =4 
Kararsızım   =3 
Katılıyorum   =2 
Tamamen Katılıyorum  =1 biçiminde puanlanarak madde ham 

puanları elde edilmiştir. 
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Bilgi puan ölçümlerinde doğru yanıtlar bir (1) puan, fikrim yok yanıtlar sıfır 

(0) puan,  yanlış yanıtlar ise  (-0,25) puan olarak değerlendirilmiştir.  

Grup sayısı 2 olduğu durumlarda t testi ile grup sayısının 2’den fazla 

olduğu durumlarda tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) ile yapılmıştır. Madde 

puanları ile ölçülmek istenen görüşler içinde aynı istatistiksel çalışmalar 

yapılmıştır. Varyans analizi sonucunda fark gözlendiği durumlarda, gözlenen 

farkın hangi gruplar arası farktan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla Tukey 

HSD çoklu karşılaştırılmalı (post-hoc) testi kullanılmıştır. 
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4. BULGULAR 
 

 4.1. Araştırma Grubunun Tanımlayıcı Özellikleri 

Araştırma grubunun tanımlayıcı özellikleri hastaların sosyo-demografik 

özellikleri, sağlık personelinin sosyo-demografik özellikleri olmak üzere iki alt 

grupta incelenmiştir. 

4.1.1.Hastaların Sosyo- Demografik Özellikleri 

Hastaların hastanelere göre eğitim düzeyi, sosyal durum değişkenleri 

yönünden vakaların dağılımı ve yüzde değerleri Tablo 4.1.  yer almaktadır.  

Hastaların cinsiyetleri yönünden hastaneler arasında homojen bir dağılım 

görülmüştür. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 22 kadın (%40) yer alırken 

Đstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 15 kadın (% 27,3), Haseki Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde 18 kadın (%32,7) bulunmaktadır (p=0,346)  

Hastaların öğrenim düzeyleri yönünden hastaneler arasında homojen bir 

dağılım görülmüştür. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 55 (%34,2) 

ortaöğretim düzeyinde hasta yer alırken Đstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 24 

(%32,9) ortaöğretim düzeyinde hasta, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

24 (%32,9) ortaöğretim düzeyinde hasta bulunmaktadır (p=0,973) . 

Hastaların hizmet aldıkları servisler yönünden hastaneler arasında 

homojen bir dağılım görülmüştür. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde dahili 

servislerde 32  (%33,3) hizmet alan varken Đstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 

35 (%36,5), Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 29  (%30,2)  hizmet alan 

bulunmaktadır (p=0,458) . 

 

 



 103 

Hastaların yaş ortalamaları yönünden de hastaneler arasında homojen 

dağılım görülmüştür. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki hastaların yaş ortalaması 

36±9,96. Đstanbul Tıp Fakültesi’ndeki hastaların yaş ortalaması 38,8±10,1, Haseki 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hastaların yaş ortalaması 37,1± 9,26 olarak 

saptanmıştır (Tablo 4.1. ). 

Tablo 4.1.Hastaların Demografik Özellikleri 

Özellikler 
CTF 

(n=50) 

Đstanbul 
T.F. 

(n=50) 

Haseki  

(n=50) 
Toplam 

Kadın  22 40,0 15 27,3 18 32,7 55 100 

Erkek 28 29,5 35 36,8 32 33,7 95 100 Cinsiyet 

Toplam 50 33,3 50 33,3 50 33,3 150 100 

Okuryazar 
Değil 

4 44,4 2 22,2 3 33,3 9 100 

Đlkokul 14 29,8 16 34,0 17 36,2 47 100 

Ortaöğretim 25 34,2 24 32,9 24 32,9 73 100 

Öğrenim 

Yüksekokul 7 33,3 8 38,1 6 28,6 21 100 

Cerrahi 
Servisler 

18 33,3 15 27,8 21 38,9 54 100 
Hizmet 
Alınan 
Servis Dâhili 

Servisler 
32 33,3 35 36,5 29 30,2 96 100 

Yaş (yıl)* 
36±9,96 

(19-58) 

38,8±10,1 

(19-58) 

37,1± 9,26 

(19-60) 
P=0,357 

*  :Ortalama ± Std.Sapma (Minimum-Maksimum), 
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4.1.2.Sağlık Personelinin Sosyo- Demografik Özellikleri 

Sağlık personelinin unvanları yönünden hastaneler arasında homojen bir 

dağılım görülmüştür. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 10 (%30,3) uzman 

hekim,  Đstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 12  (% 36,4) uzman hekim, Haseki 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11  (%33,3) uzman hekim bulunmaktadır. 

Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p=0,931) (Tablo 4.2.). 

Sağlık personelinin şuan çalıştıkları klinikteki çalışma süreleri açısından 

hastaneler arasında heterojen bir dağılım görülmüştür (p=0,001). Sağlık 

personelinin organ nakli biriminde çalışma süreleri açısından ise hastaneler 

arasında homojen bir dağılım görülmüştür (p=0,069) (Tablo 4.2.). 

 Sağlık personelinin ailesinde organ nakli yapılan birey olma durumları 

açısından hastaneler arasında homojen bir dağılım görülmektedir (p=0,813) 

(Tablo 4.2.). 

Sağlık personelinin Biyotıp Sözleşmesini duyma durumları açısından 

hastaneler arasında homojen bir dağılım görülmektedir (p=0,363) (Tablo 4.2.). 

Sağlık personelinin organ nakli konusundaki düşüncelerinin yakınları 

tarafından bilinmesi durumlarına göre hastaneler arasında homojen bir dağılım 

görülmektedir (p=0,082) (Tablo 4.2.). 

Sağlık personelinin organ nakli konusunda hizmetiçi eğitim alma 

durumları açısından hastaneler arasında homojen bir dağılım görülmüştür. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hizmetiçi eğitim alan sağlık personeli 36 

(%40,4), Đstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 25  (%28,1), Haseki Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde hizmetiçi eğitim alanlar 28  (%31,5) olarak saptanmıştır 

(p=0,116), (Tablo 4.2.).  



 105 

Tablo 4.2. Sağlık Personelinin Sosyo-Demografik Özellikleri  

Özellikler 
CTF 

(n=50) 

Đstanbul  
Tıp Fak. 
(n=50) 

Haseki  
(n=50) Toplam 

Uzman 
Hekim 

10 30,3 12 36,4 11 33,3 33 100 

Asistan 
Hekim 

25 30,3 22 36,4 26 33,3 73 100 

U
nv

an
 

Hemşire 15 34,1 16 36,4 13 29,5 44 100 

Bir Yıldan Az 5 16,1 19 61,3 7 22,6 31 100 

Bir Yıl 1 7,1 6 42,9 7 50,0 14 100 

Đki Yıl 10 37,0 6 22,2 11 40,7 27 100 

Üç Yıl 15 53,6 2 7,1 11 39,3 28 100 

Dört Yıl 4 36,4 2 18,2 5 45,5 11 100 

Ş
ua

n 
Ç

al
ış

tı
ğı

 K
lin

ik
te

 
Ç

al
ış

m
a 

S
ür

es
i 

Beş Yıl ve 
Daha Fazla 

15 38,5 15 38,5 9 23,1 39 100 

Eğitim 
Alanlar 

36 40,4 25 28,1 28 31,5 89 100 

H
iz

m
et

iç
i 

E
ği

tim
 

A
lm

a Eğitim 
Almayanlar 

14 23,0 25 41,0 22 36,1 61 100 

Altı Aydan 
Fazla 
Çalışanlar 

3 14,3 9 42,9 9 42,9 21 100 

O
rg

an
 N

ak
li 

Y
ap

ıla
n 

B
iri

m
de

 
Ç

al
ış

m
a 

S
ür

es
i 

Altı Aydan 
Az Çalışanlar 

47 36,4 41 31,8 41 31,8 129 100 

Var 2 40 1 20 2 40 5 100 

A
ile

si
nd

e 
O

rg
an

 N
ak

li 
Y

ap
ıla

n 
B

ire
y 

 

Yok 48 33,1 49 33,8 48 33,1 145 100 

Duyanlar 5 22,7 10 45,5 7 31,8 22 100 

B
iy

ot
ıp

 
S

öz
leş

m
e.

D
uy

m
a 

 

Duymayanlar 45 35,2 40 31,3 43 34,8 128 100 

Bilinenler 17 24,6 28 40,6 24 34,8 69 100 

D
üş

ün
ce

le
rin

i
n 

Y
ak

ın
la

rı
 

T
ar

af
ın

da
n 

B
ili

nm
es

i 

Bilinmeyenler 33 40,7 22 27,2 26 32,1 81 100 
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4.2. Araştırma Grubunun Organ Nakli Konusundaki Bilgi Düzeyl eri 

4.2.1.Araştırma Grubunun Hasta ve Sağlık Personelinin Bilgi Düzeyleri 
(Ortak Soru7) 

 

Araştırma grubunun  “ortak soru bilgi düzeyleri” sağlık personeli ve hasta 

olma durumlarına göre değerlendirildiğinde sağlık personelinin 2.65 ortalama 

puan aldıkları, hastaların ise 3,25 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan 

fark istatistiksel olarak anlamlıdır [t(298)= -3,193; p<0,05] (Tablo 4.3.).  

 

Tablo 4.3.Araştırma Grubunun Hasta ya da Sağlık Personeli Olma 
Durumuna Göre Organ Nakli Konusundaki Mevzuat Bilgi Düzeylerinin 
Dağılımları 

Grup 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi(sd) 

t p 

Sağlık 
Personeli 

150 2,6583 1,58602 

Hasta 150 3,2517 1,63269 

Toplam 150  

298 -3,193 0,002 

 

 

 

 

                                                 
7 Ortak soru: Hasta ve sağlık personelinin organ nakli konusundaki Türk Sağlık Mevzuatı konusundaki bilgi 

düzeylerini ölçmeye yarayan sorulardır. Hasta ve sağlık personeli ayrımı yapılmadan her iki gruba sorulan 

soruları içermektedir. 
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Sağlık personelinin  “ortak soru bilgi düzeyleri” cinsiyetlerine göre 

değerlendirildiğinde kadınlarının 3,22 ortalama puan aldıkları, erkeklerin ise 2,10 

ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır [t(148)=4,582; p<0,05] (Tablo 4.4.).  

Tablo 4.4. Sağlık Personelinin Cinsiyetlerine Göre Organ Nakli Konusundaki 
Mevzuat Bilgi Düzeylerinin Dağılımları 

Cinsiyet 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi(sd) 

t P 

Kadın 74 3,2230 1,57385 

Erkek 76 2,1086 1,40198 

Toplam 150  

148 4,582 0,000 

  

Hastaların  “ortak soru bilgi düzeyleri” cinsiyetlerine göre 

değerlendirildiğinde kadınlarının 3,45 ortalama puan aldıkları, erkeklerin ise 3,13 

ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildir [t (148)=1,133; p>0,05] (Tablo 4.5.).  

 

Tablo 4.5. Hastaların Cinsiyetlerine Göre Organ Nakli Konusundaki 
Mevzuat Bilgi Düzeylerinin Dağılımları  

Grup 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi(sd) 

t P 

Kadın 55 3,4500 1,81965 

Erkek 95 3,1368 1,51226 

Toplam 150  

148 1,133 0,259 
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Sağlık personelinin  “ortak soru bilgi düzeyleri” görev yaptıkları servislere 

göre değerlendirildiğinde dahili tıp bilimlerinde hizmet verenlerin 2,71 ortalama 

puan aldıkları, cerrahi tıp bilimlerinde hizmet verenlerin ise 2,62 ortalama puan 

aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir 

[t(148)=0,315; p>0,05] (Tablo 4.6.).  

Tablo 4.6. Sağlık Personelinin Görev Yaptıkları Servislere Göre Ortak 
Organ Nakli Konusundaki Mevzuat Bilgi Düzeylerinin Dağılımları 

Servis 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi(sd) 

t P 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

54 2,7130 1,29623 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

96 2,6276 1,73357 

Toplam 150  

148 0,315 0,753 

  

Hastaların  “organ nakli bilgi toplam puanları” hizmet aldıkları servislere 

göre değerlendirildiğinde dahili tıp bilimlerinden hizmet alanların 3.50 ortalama 

puan aldıkları, cerrahi tıp bilimlerinden hizmet alanların 3,15 ortalama puan 

aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir 

[t(148)=0,239, p>0,05] (Tablo 4.7.).    

Tablo 4.7. Hastaların Hizmet Aldıkları Servislere Göre Organ Nakli 
Konusundaki Mevzuat Bilgi Düzeylerinin Dağılımları   

Servis 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma(S) 

Serbestlik 
Derecesi(sd) 

t P 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

43 3,5000 1,41421 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

107 3,1519 1,70866 

Toplam 150  

148 1,133 0,239 
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Sağlık personelinin  “ortak soru bilgi düzeyleri” hizmetiçi eğitim alma 

durumlarına göre değerlendirildiğinde hizmetiçi eğitim alanların 2,78 ortalama 

puan aldıkları, hizmetiçi eğitim almayanların ise 2,47 ortalama puan aldıkları 

tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (148)=1,144; 

p>0,05] (Tablo 4.8.).  

Tablo 4.8.Sağlık Personelinin Hizmetiçi Eğitim Alma Durumlarına Göre 
Organ Nakli Konusundaki Mevzuat Bilgi Düzeylerinin Dağılımları 

Hizmetiçi Eğitim  Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma(S) 

Serbestlik 
Derecesi(sd) 

t p 

Hizmetiçi Eğitim 
Alanlar 

89 2,7809 1,43358 

Hizmetiçi Eğitim 
Almayanlar 

61 2,4795 1,78261 

Toplam 150  

148 1,144 0,254 

  

Sağlık personelinin TCK’ da sağlık hizmetleri ile değişiklikleri duyma 

durumları ile organ nakli ile ilgili bilgi düzeyleri araştırıldığında duyanlarının 

duymayanlardan daha yüksek toplam bilgi puanlarına sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur [t(148)=6,153, 

p>0,001] (Tablo  4.9.) 

Tablo 4.9. Sağlık Personelinin TCK’daki Sağlık Hizmetleri Đle Đlgili 
Değişiklikleri Duyma Durumlarına Göre Organ Nakli Konusu ndaki Mevzuat 
Bilgi Düzeylerinin Dağılımları 

TCK Duyma Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma(S) 

Serbestlik 
Derecesi(sd) 

t P 

Duyanlar 49 4,3061 1,77164 

Duymayanlar 101 2,7401 1,28692 

Toplam 150  

148 6,153 0,000 
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Hastaların TCK’ da sağlık hizmetleri ile değişiklikleri duyma durumları ile 

organ nakli ile ilgili bilgi düzeyleri araştırıldığında duyanlarının duymayanlardan 

daha yüksek toplam bilgi puanlarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu durum 

istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur [t(148)=6,153, p>0,001] (Tablo 4.10.)  

Tablo 4.10. Hastaların TCK’de Sağlıkla Đlgili Değişiklikleri Duyma 
Durumlarına Göre Organ Nakli Konusundaki Mevzuat Bilgi Düzeylerinin 
Dağılımları   

Grup 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi(sd) 

t P 

Duyanlar 43 3,5000 1,41421 

Duymayanlar 107 3,1519 1,70866 

Toplam 150  

148 6,153 0,000 

 

Sağlık personelinin organ nakli konusundaki düşüncelerinin yakınları 

tarafından bilinip bilinmeme durumları ile organ nakli ile ilgili bilgi düzeyleri 

araştırıldığında organ nakli konusundaki düşüncelerini aileleri tarafından 

bilinenlerin bilinmeyenlerden daha yüksek toplam bilgi puanlarına sahip oldukları 

tespit edilmiştir. Bu durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmamıştır 

[t(148)=1,119, p>0,05] (Tablo 4.11.).  

Tablo 4.11. Sağlık Personelinin Organ Nakli Konusundaki Düşüncelerinin 
Yakınları Tarafından Bilinme Durumuna Göre Organ Nakli Konusundaki 
Mevzuat Bilgi Düzeylerinin Dağılımları 

Organ Nakli 
Konusundaki 
Düşünceleri 

Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Bilinenler 69 2,8152 1,82086 

Bilinmeyenler 81 2,5247 1,35185 

Toplam 150  

148 1,119 0,265 
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Araştırma grubunda yer alan sağlık personelinin  “organ nakli bilgi 

puanları” görev durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, uzman hekimlerin 

2,01, asistan hekimlerin 2,56, hemşirelerin 3,30 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.12.). Araştırma grubunun “organ nakli bilgileri” görev 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir [F(2-

147)=6,982;  p< 0,05]. 

Gruplar arasındaki fark incelendiğinde hemşire- uzman hekim ve hemşire 

asistan hekim arasında fark olduğu saptanmıştır.  

Tablo 4.12. Görev Durumlarına Göre Organ Nakli Konusundaki Mevzuat 
Bilgi Düzeylerinin Dağılımı 

Görev  
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

P Fark 

Uzman Hekim 33 2,0152 1,45766 

Asistan Hekim 73 2,5616 1,48006 

Hemşire 44 3,3011 1,64651 

Toplam 150 2,6583 1,58602 

0,001 

0,032 

Hemşire- Uzman 
Hekim 

Hemşire-Asistan 
Hekim 

 

Tablo 4.13. Görev Durumlarına Göre Organ Nakli Konusundaki Mevzuat 
Bilgi Düzeylerinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplararası 32,515 2 16,257 

Gruplariçi 342,287 147 2,328 

Toplam 374,802 149  

6,982 

  

  

,001 
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Araştırma grubunda yer alan sağlık personelinin  “organ nakli bilgi 

puanları” organ nakli ile ilgili bir klinikte çalışma durumlarına göre dağılımı 

incelendiğinde, bir yıldan az çalışanların 3,03, bir yıldır çalışanların 2,25, iki 

yıldır çalışanlarda 2,17, üç yıldır çalışanlarda 2,79, dört yıldır çalışanlarda 3,09, 

beş yıl ve daha fazla süredir aynı klinikte çalışanlarda 2,62 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.14). Araştırma grubunun “organ nakli bilgileri” aynı 

klinikteki çalışma durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir [F(5-144)=1,249;  p>0,05]. 

Tablo 4.14. Sağlık Personelinin Organ Nakli Đle Đlgili Klinikte Çalı şma 
Sürelerine Göre Organ Nakli Konusundaki Mevzuat Bilgi Düzeylerinin 
Dağılımı 

Çalışma 
Süresi 

Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) Min. Max. 

Bir Yıldan Az 31 3,0323 2,10628 -,75 7,00 

Bir Yıl 14 2,2500 2,31840 -1,25 5,75 

Đki Yıl 27 2,1759 1,35309 -,75 5,00 

Üç Yıl 28 2,7946 ,94048 ,75 4,75 

Dört Yıl 11 3,0909 1,00170 1,50 4,75 

Beş Yıl ve 
Daha Fazla 

39 2,6218 1,40238 ,00 5,00 

Toplam 150 2,6583 1,58602 -1,25 7,00 

Tablo 4.15. Sağlık Personelinin Organ Nakli Đle Đlgili Klinikte Çalı şma 
Sürelerine Göre Organ Nakli Konusundaki Mevzuat Bilgi Düzeylerinin 
ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplararası 15,583 5 3,117 

Gruplariçi 359,219 144 2,495 

Toplam 374,802 149  

1,249 

 

,289 
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4.2.2. Sağlık Personelinin Avrupa Biyoetik Sözleşmesinde Yer Alan 
Organ Nakline Đlişkin Mevzuat Konusundaki Bilgi Düzeyleri 

 

Sağlık personelinin cinsiyet durumları ile Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’nde 

yer alan organ nakline ilişkin mevzuat konusundaki bilgi düzeyleri araştırıldığında 

kadınların erkeklerden daha yüksek bilgi puanlarına sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur [t(148)=2,063, 

p>0,05] (Tablo  4.16.). 

 

Tablo 4.16.  Sağlık Personelinin Cinsiyetlerine Göre Avrupa Biyoetik 
Sözleşmesi’nde Yer Alan Organ Nakline Đlişkin Mevzuat Konusundaki Bilgi 
Puanlarının Dağılımı 

Cinsiyet 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t P 

Kadın 74 ,5304 1,07186 

Erkek 76 ,2237 ,71947 

Toplam 150  

148 2,063 0,041 

 

Sağlık personelinin çalıştıkları servis durumları ile Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesi’nde yer alan organ nakline ilişkin mevzuat konusundaki bilgi 

düzeyleri araştırıldığında dahili servislerde çalışanların cerrahi servislerde 

çalışanlardan daha yüksek bilgi puanlarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu 

durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmamıştır [t(148)=0,877, p>0,05], (Tablo 

4.17.). 
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Tablo 4.17. Sağlık Personelinin Çalıştıkları Servislere Göre Avrupa Biyoetik 
Sözleşmesi’nde Yer Alan Organ Nakline Đlişkin Mevzuat Konusundaki Bilgi 
Puanlarının Dağılımı 

Servis 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t P 

Dahili 
Servisler 

54 ,4630 1,10254 

Cerrahi 
Servisler 

96 ,3255 ,80223 

Toplam 150  

148 0,877 0,382 

  

Sağlık personelinin hizmetiçi eğitim durumları ile Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesi’nde yer alan organ nakline ilişkin mevzuat konusundaki bilgi 

düzeyleri araştırıldığında hizmetiçi eğitim almayanların alanlardan daha yüksek 

bilgi puanlarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu durum istatistiksel olarak da 

anlamlı bulunmamıştır [t(148)= -1,107, p>0,05], (Tablo 4.18.). 

 

Tablo 4.18. Sağlık Personelinin Hizmetiçi Eğitim Alma Durumlarına Göre 
Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’nde Yer Alan Organ Nakline Đlişkin Mevzuat 
Konusundaki Bilgi Puanlarının Dağılımı 

Hizmetiçi 
Eğitim  

Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t P 

Alanlar 89 ,3062 ,90826 

Almayanlar 61 ,4754 ,93620 

Toplam 150  

148 -1,107 0,270 
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Sağlık personelinin Avrupa Biyoetik Sözleşmesini duyma durumu ile 

Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’nde yer alan organ nakline ilişkin mevzuat 

konusundaki bilgi düzeyleri araştırıldığında Avrupa Biyoetik Sözleşmesini 

duyanların duymayanlardan daha yüksek bilgi puanlarına sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur [t(148)= 4,610, 

p<0,05], (Tablo 4.19.). 

Tablo 4.19. Sağlık Personelinin Avrupa Biyoetik Sözleşmesini Duyma 
Durumuna Göre Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’nde Yer Alan Organ Nakline 
Đlişkin Mevzuat Konusundaki Bilgi Puanlarının Dağılımı 

Duyma 
Durumu 

Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi 

(sd) 
t p 

Duyanlar 22 1,1591 1,41115 

Duymayanlar 128 ,2402 ,73469 

Toplam 150  

148 4,610 
0,0
00 

Sağlık personelinin organ nakli konusundaki düşüncelerinin bilinmesi 

durumu ile Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’nde yer alan organ nakline ilişkin 

mevzuat konusundaki bilgi düzeyleri araştırıldığında organ nakli konusundaki 

düşüncesi ailesi tarafından bilinenlerin bilinmeyenlerden daha yüksek bilgi 

puanlarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu durum istatistiksel olarak da 

anlamlı bulunmuştur [t(148)= 2,751, p<0,05], (Tablo 4.20.). 

Tablo 4.20. Sağlık Personelinin Organ Nakli Konusundaki Düşüncelerinin 
Yakınları Tarafından Bilinme Durumuna Göre Avrupa B iyoetik 
Sözleşmesi’nde Yer Alan Organ Nakline Đlişkin Mevzuat Konusundaki Bilgi 
Puanlarının Dağılımı 

Düşüncelerinin 

Bilinme 

Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Bilinenler 69 ,5942 1,12957 

Bilinmeyenler 81 ,1883 ,64533 

Toplam 150  

148 2,751 0,007 
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Araştırma grubunda yer alan sağlık personelinin  “Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesindeki organ nakli ile ilgili mevzuat konusundaki bilgi puanlarının” 

görev durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, uzman hekimlerin 0,1439, 

asistan hekimlerin 0,3493,  hemşirelerin 0,5909 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.21.). Araştırma grubunun “organ nakli bilgileri” görev 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(2-

147)=2,319;  p> 0,005], (Tablo 4.22.). 

Tablo 4.21. Sağlık Personelinin Görev Durumlarına Göre Avrupa Biyoetik 
Sözleşmesi’nde Yer Alan Organ Nakline Đlişkin Mevzuat Konusundaki Bilgi 
Puanlarının Dağılımı 

 Unvan Sayı (N) Ortalama ( X ) Standart Sapma (S) 

Uzman Hekim 33 ,1439 ,63440 

Asistan Hekim 73 ,3493 ,87870 

Hemşire 44 ,5909 1,11945 

Toplam 150 ,3750 ,92038 

 

Tablo 4.22. Sağlık Personelinin Görev Durumlarına Avrupa Biyoetik 
Sözleşmesi’nde Yer Alan Organ Nakline Đlişkin Mevzuat Konusundaki Bilgi 
Puanlarının ANOVA Sonuçları  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 
Sapma (S) 

Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplararası 3,861 2 1,931 

Gruplariçi 122,358 147 ,832 

Toplam 126,219 149  

2,319 

  

  

,102 
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Araştırma grubunda yer alan sağlık personelinin  “Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesindeki organ nakli ile ilgili mevzuat konusundaki bilgi puanlarının” 

organ nakli yapılan birimde çalışma durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, 

çalışma süresi bir yıldan az olanların 0,6371, bir yıl olanlar 0,5893,  iki yıl 

olanların 0,1296 üç yıl olanların 0,0536, dört yıl olanların 0,6591 ve beş yıl ve 

daha fazla çalışma süresi olanların 0,4103 ortalama puan aldıkları saptanmıştır  

(Tablo 4.23. ). Araştırma grubunun “Avrupa Biyoetik Sözleşmesinde yer alan 

organ nakli ile bilgi düzeyleri” organ nakli yapılan birimde çalışma sürelerine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(2-147)= 2,008 ;  

p> 0,005], (Tablo 4.24.). 

 

Tablo 4.23. Sağlık Personelinin Organ Nakli Đle Đlgili Klinikte Çalı şma 
Süresine Göre Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’nde Yer Alan Organ Nakline 
Đlişkin Mevzuat Konusundaki Bilgi Puanlarının Dağılımı 

 Çalışma Süresi 
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) Min. Max. 

Bir Yıldan Az 31 ,6371 1,22447 -,50 4,00 

Bir Yıl 14 ,5893 1,09020 -,50 3,00 

Đki Yıl 27 ,1296 ,46704 -,50 2,00 

Üç Yıl 28 ,0536 ,59066 -,50 3,00 

Dört Yıl 11 ,6591 1,09129 ,00 2,75 

Beş Yıl ve Daha Fazla 39 ,4103 ,89679 -,50 3,00 

Toplam 150 2,9733 2,28196 -,50 4,00 

 

Tablo 4.24. Sağlık Personelinin Organ Nakli Đle Đlgili Klinikte Çalı şma 
Süresine Göre Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’nde Yer Alan Organ Nakline 
Đlişkin Mevzuat Konusundaki Bilgi Düzeylerinin ANOVA Sonuçları  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F P 

Gruplararası 8,227 5 1,645 

Gruplariçi 117,992 144 ,819 

Toplam 126,219 149  

2,008  ,081  
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Sağlık personelinin toplam çalışma sürelerine göre Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesi’nde yer alan organ nakli konusundaki mevzuata ili şkin bilgi düzeyleri 

Tablo 4.25’de verilmiştir. Analiz sonuçları, Avrupa Biyoetik sözleşmesinde yer 

alan organ nakline ilişkin hükümleri bilme düzeyleri toplam çalışma sürelerine 

göre farklılaşma olmadığını göstermektedir [X2(5)=10,461, p>0,05]. Ancak 

çalışma süresi bir yıldan az olanların en az bilgiye sahip, beş yıldan daha fazla 

süreye sahip olanların ise görece daha fazla bilgiye sahip oldukları söylenebilir 

(Tablo 4.25.) 

Tablo 4.25. Avrupa Biyoetik Sözleşmesinde Organ Nakli Konusundaki Bilgi 
Düzeyleri Sıra Ortalaması Puanlarının Toplam Çalışma Sürelerine Göre 
Kruskal Wallis Testi Sonucu 

Toplam Çalışma 
Süresi 

Sayı 

(N) 
Sıra 

Ortalaması 
Sd X2 P 

Bir Yıldan Az 5 51,40 

Bir Yıl 26 81,56 

Đki Yıl 61 71,60 

Üç Yıl 26 68,67 

Dört Yıl 16 77,56 

Beş Yıl ve Daha 
Fazla 

16 97,09 

Toplam 150  

5 10,461 ,063 

 

Özet model  tablosu yordayıcı değişkenle yordanan değişken arasındaki 

ili şkinin miktarını, açıklanan varyansı, ANOVA tablosu bulunan ilişkinin ya da 

açıklanan varyansın ya da söz konusu ilişkiye ait regresyon modelinin istatistiksel 

olarak anlamlı olup olmadığına ilişkin test sonucunu, coefficient tablosu 

regresyon modeline ilişkin parametreleri (sabit regresyon katsayısı, beta değerleri, 

regresyon katsayısının anlamlılığına ilişkin t testi sonucu) göstermektedir. 
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Analiz sonuçları incelendiğinde sağlık personelinin unvanının, organ nakli 

konusundaki bilgi düzeylerinin (Türkiye sağlık mevzuatı hem de Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesi) anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmektedir [R=0,287, R2=0,082, 

F=13,290, p<0,001]. organ nakli konusundaki bilgi düzeylerine (Türkiye sağlık 

mevzuatı hem de Avrupa Biyoetik Sözleşmesi)  ilişkin toplam varyansın %8’inin 

sağlık personelinin görevi ile açıklandığı ifade edilebilir.  
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Tablo 4.26. Sağlık Personelinin Organ Nakline Đlişkin Mevzuat Bilgisinin 
Görev Durumuna Đlişkin Regresyon Analizi Sonuçları (SPSS Çıktısı)  
 
Özet Model 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,287(a) ,082 ,076 2,19330 
a  Predictors: (Constant), UNVAN 

 
ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Regression 63,931 1 63,931 13,290 ,000(a) 

Residual 711,962 148 4,811     

1 

  

  Total 775,893 149       
a  Predictors: (Constant), UNVAN 
b  Dependent Variable: SAGBILTO 

 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 
1,074 ,551 

 

  
1,950 ,053 

  UNVAN ,916 ,251 ,287 3,646 ,000 

a  Dependent Variable: SAGBILTO 
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Grafik 4.1 Organ Nakli Konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı ve Avrupa 
Biyoetik Sözleşmesini Đçeren Toplam Bilgi Düzeylerinin ve Görev Durumları 
Đçin Saçılma Diyagramı ve Regresyon Doğrusu 
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4.2.3. Sağlık Personelinin Organ Nakli Konusundaki Türkiye Sağlık 
Mevzuatı ve Avrupa Biyoetik Sözleşmesini Đçeren Toplam Bilgi Düzeyleri 

 

Sağlık personelinin cinsiyet durumları ile organ nakli konusundaki 

Türkiye Sağlık mevzuatı Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’ni içeren toplam bilgi 

düzeyleri araştırıldığında kadınların erkeklerden daha yüksek bilgi puanlarına 

sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu durum istatistiksel olarak da anlamlı 

bulunmuştur [t(148)=4,440, p<0,05] (Tablo  4.27.) 

Tablo 4.27. Sağlık Personelinin Cinsiyetlerine Göre Organ Nakli 
Konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı ve Avrupa Biyoetik Sözleşmesini 
Đçeren Toplam Bilgi Düzeylerinin Dağılımı   

Cinsiyet Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t P 

Kadın 74 3,7635 2,43086 

Erkek 76 2,2039 1,83789 

Toplam 150  

148 4,440 0,000 

 

Sağlık personelinin çalıştıkları servisler ile organ nakli konusundaki 

Türkiye Sağlık mevzuatı Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’ni içeren toplam bilgi 

düzeyleri araştırıldığında dahili servislerde çalışanların cerrahi servislerde 

çalışanlardan daha yüksek bilgi puanlarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu 

durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmamıştır [t(148)=0,516, p>0,05] (Tablo  

4.28.). 
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Tablo 4.28. Sağlık Personelinin Çalıştıkları Servislere Göre Organ Nakli 
Konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı ve Avrupa Biyoetik Sözleşmesini 
Đçeren Toplam Bilgi Düzeylerinin Dağılımı   

Servis 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t P 

Dahili 
Servisler 

54 3,1019 2,42555 

Cerrahi 
Servisler 

96 2,9010 2,20689 

Toplam 150  

148 0,516 0,667 

 

Sağlık personelinin organ nakli konusunda hizmetiçi eğitim alma durumu 

ile organ nakli konusundaki Türkiye Sağlık mevzuatı Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesi’ni içeren toplam bilgi düzeyleri araştırıldığında hizmetiçi eğitim 

alanların almayanlardan daha yüksek bilgi puanlarına sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmamıştır [t(148)=0,807, 

p>0,05] (Tablo  4.29.). 

 

Tablo 4.29. Sağlık Personelinin Organ Nakli Konusunda Hizmetiçi Eğitim 
Alma Durumuna Göre Organ Nakli Konusundaki Organ Nakli Konusundaki 
Türkiye Sağlık Mevzuatı ve Avrupa Biyoetik Sözleşmesini Đçeren Toplam 
Bilgi Düzeylerinin Dağılımı   

Hizmetiçi 
Eğitim Alma 
Durumu 

Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi 

(sd) 

t P 

Eğitim 
Alanlar 

89 3,0112 2,26131 

Eğitim 
Almayanlar 

61 2,9180 2,32949 

Toplam 150  

148 0,245 0,807 
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Sağlık personelinin Avrupa Biyoetik Sözleşmesini duyma durumu ile 

organ nakli konusundaki Türkiye Sağlık mevzuatı Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’ni 

içeren toplam bilgi düzeyleri araştırıldığında Avrupa Biyoetik Sözleşmesini 

duyanların duymayanlardan daha yüksek bilgi puanlarına sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bu durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmamıştır [t(148)=1,662, 

p>0,05] (Tablo  4.30.). 

Tablo 4.30. Sağlık Personelinin Avrupa Biyotıp Sözleşmesini Duyma 
Durumuna Göre Organ Nakli Konusundaki Organ Nakli Konusundaki 
Türkiye Sağlık Mevzuatı ve Avrupa Biyoetik Sözleşmesini Đçeren Toplam 
Bilgi Düzeylerinin Dağılımı   

Biyotıp 
Sözleşmesini 
Duyma 

Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S)

Serbestlik 
Derecesi 

(sd) 

t P 

Duyanlar 22 3,7159 3,35791 

Duymayanlar 128 2,8457 2,03298 

Toplam 150  

148 1,662 0,099 

 

Sağlık personelinin organ nakli konusundaki düşüncelerinin aileleri 

tarafından bilinme durumu ile organ nakli konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı 

Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’ni içeren toplam bilgi düzeyleri araştırıldığında 

organ nakli konusundaki düşüncelerinin yakınları tarafından bilinenler 

bilinmeyenlerden daha yüksek bilgi puanlarına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Bu durum istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur [t(148)=2,056, p<0,05] (Tablo 

4.31.). 
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Tablo 4.31. Sağlık Personelinin Organ Nakli Konusundaki Düşüncelerinin 
Yakınları Tarafından Bilinme Durumuna Göre Organ Nakli Konusundaki 
Organ Nakli Konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı ve Avrupa Biyoetik 
Sözleşmesini Đçeren Toplam Bilgi Düzeylerinin Dağılımı   

Düşüncelerini
n Bilinme 

Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi 

(sd) 

t P 

Bilinenler 69 3,3841 2,67841 

Bilinmeyenler 81 2,6235 1,82522 

Toplam 150  

148 2,056 0,041 

 

Araştırma grubunda yer alan sağlık personelinin organ nakli konusundaki 

Türkiye Sağlık Mevzuatı ve organ nakline ilişkin ulusal mevzuat ve Avrupa 

Biyoetik Sözleşmesini içeren bilgi puanlarının görev durumlarına göre dağılımı 

incelendiğinde, uzman hekimlerin 2,09, asistan hekimlerin 2,80, hemşirelerin 3,90 

ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.32, Tablo 4.33.). Araştırma 

grubunun “organ nakli bilgileri” görev durumlarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermektedir [F(2-147)=6,7551;       p< 0,05]. 

Gruplar arasındaki fark incelendiğinde hemşire- uzman hekim ve hemşire 

asistan hekim arasında fark olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 4.32. Sağlık Personelinin Görev Durumlarına Göre Organ Nakli 
Konusundaki Organ Nakli Konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı ve Avrupa 
Biyoetik Sözleşmesini Đçeren Toplam Bilgi Düzeylerinin Dağılımı   

Görev 
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) P Fark 

Uzman Hekim 33 2,0985 1,96745 0,001 
Hemşire- 

Uzman Hekim 

Asistan Hekim 73 2,8082 2,07938 0,027 
Hemşire-Asistan 

Hekim 

Hemşire 44 3,9034 2,53075   

Toplam 150 2,9733 2,28196   

 

Tablo 4.33. Sağlık Personelinin Görev Durumlarına Göre Organ Nakli 
Konusundaki Organ Nakli Konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı ve Avrupa 
Biyoetik Sözleşmesini Đçeren Toplam Bilgi Düzeylerinin   ANOVA Sonuçları   
  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F P 

Gruplararası 65,309 2 32,654 

Gruplariçi 710,584 147 4,834 

Toplam 775,893 149  

6,7551 ,002 

 

Araştırma grubunda yer alan sağlık personelinin organ nakli konusundaki 

Türkiye Sağlık Mevzuatı Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’ni içeren toplam bilgi 

düzeyleri organ nakli yapılan birimde çalışma durumlarına göre dağılımı 

incelendiğinde, çalışma süresi bir yıldan az olanların 3,6855, bir yıl olanlar 

2,8393,  iki yıl olanların 2,2037, üç yıl olanların 2,8393, dört yıl olanların 3,6818 

ve beş yıl ve daha fazla çalışma süresi olanların 2,8846 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.23. ). Araştırma grubunun organ nakli konusundaki Türkiye 

Sağlık Mevzuatı Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’ni içeren toplam bilgi düzeyleri 
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organ nakli yapılan birimde çalışma sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir [F(2-147)= 1,495 ;  p> 0,005], (Tablo 4.35.). 

Tablo 4.34. Sağlık Personelinin Organ Nakli Đle Đlgili Klinikte Çalı şma 
Süresine Göre Organ Nakli Konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı ve 
Avrupa Biyoetik Sözleşmesini Đçeren Toplam Bilgi Düzeylerinin Dağılımı  

 Çalışma 
Süresi 

Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart Sapma 
(S) Min. Max. 

Bir Yıldan 
Az 

31 3,6855 3,08489 -,75 10,75 

Bir Yıl 14 2,8393 2,98652 -1,75 8,50 

Đki Yıl 27 2,2037 1,66992 -1,00 6,00 

Üç Yıl 28 2,8393 1,49104 ,50 7,75 

Dört Yıl 11 3,6818 2,15085 1,75 8,25 

Beş Yıl ve 
Daha 
Fazla 

39 2,8846 2,03493 -,25 8,50 

Toplam 150 2,9733 2,28196 -1,75 10,75 

 

Tablo 4.35. Sağlık Personelinin Organ Nakli Đle Đlgili Klinikte Çalı şma 
Süresine Göre Organ Nakli Konusundaki Organ Nakli Konusundaki Türkiye 
Sağlık Mevzuatı ve Avrupa Biyoetik Sözleşmesini Đçeren Toplam Bilgi 
Düzeylerinin ANOVA Sonuçları  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F P 

Gruplararası 38,298 5 7,660 

Gruplariçi 737,595 144 5,122 

Toplam 775,893 149  

1,495 

  

,195 
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Grafik 4.2 Sağlık Personelinin Şuan Çalıştıkları Klinikte Çalı şma Sürelerine 
Göre Organ ve Doku Nakli Konusundaki Toplam Bilgi Düzeylerinin 
Dağılımı 

Sağlık Personelinin Şuan  Çalıştıkları Klinikte 
Çalışma Sürelerine Göre Organ ve Doku Nakli 

Konusundaki Toplam Bilgi Düzeylerinin Da ğılımı  
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Sağlık personelinin toplam çalışma sürelerine göre organ nakli 

konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’ni içeren 

toplam bilgi düzeyleri Tablo 4.25’de verilmiştir. Analiz sonuçları, organ nakli 

konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’ni içeren 

toplam bilgi düzeyleri toplam çalışma sürelerine göre farklılaşma olmadığını 

göstermektedir [X2(5)=2,259, p>0,05]. Ancak çalışma süresi bir yıldan az 

olanların en az bilgiye sahip, beş yıldan daha fazla süreye sahip olanların ise 

görece daha fazla bilgiye sahip oldukları söylenebilir (Tablo 4.36.) 
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Tablo 4.36. Organ Nakli Konusundaki Organ Nakli Konusundaki Türkiye 
Sağlık Mevzuatı ve Avrupa Biyoetik Sözleşmesini Đçeren Toplam Bilgi 
Düzeyleri Sıra Ortalaması Puanlarının Toplam Çalışmalarına Göre Kruskal 
Wallis Testi Sonucu 

Toplam 
Çalışma 
Süresi 

Sayı 

(N) 
Sıra 

Ortalaması Sd X2 P 

Bir Yıldan 
Az 

5 71,60 

Bir Yıl 26 75,44 

Đki Yıl 61 71,10 

Üç Yıl 26 81,33 

Dört Yıl 16 86,25 

Beş Yıl ve 
daha Fazla 

16 73,38 

Toplam 150  

5 2,159 0, 827 

  

Sağlık personelinin şuan çalıştıkları klikte çalışma süreleri, toplam çalışma 

süreleri ve organ nakli yapılan birimde çalışma süreleri göre organ nakline ilişkin 

Türkiye sağlık mevzuatı ve Avrupa Biyotıp Sözleşmesini içeren organ nakline 

ili şkin toplam bilgi puanlarının yordanmasına ilişkin regresyon analiz sonuçları 

Tablo 4.37’de  verilmiştir. 

Yordayıcı değişkenlerle bağımlı (yordanan, ölçüt) değişken arasındaki ikili 

ve kısmi korelâsyonlar incelendiğinde şuan çalıştıkları klinikte çalışma süresi ile 

organ nakli ile ilgili toplam bilgi düzeyleri arasında negatif ve düşük düzeyde (r= 

-065) bir ilişki olduğu ve diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken 

arasındaki korelâsyonun negatif ve düşük (r= -0,13) olarak hesaplandığı 

görülmüştür. 
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Toplam çalışma süreleri ve toplam bilgi düzeyleri arasında pozitif ve 

düşük düzeyde (r= 0,64) bir ilişki olduğu diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki 

değişken arasındaki korelâsyonun pozitif ve düşük (r= 0,13) olarak hesaplandığı 

görülmüştür. 

Organ nakli yapılan birimde çalışma ve toplam bilgi düzeyleri arasında 

pozitif ve düşük düzeyde (r= 0,47) bir ilişki olduğu diğer değişkenler kontrol 

edildiğinde iki değişken arasındaki korelâsyonun pozitif ve düşük (r= 0,078) 

olarak hesaplandığı görülmüştür. 

Şu anda çalıştıkları klinikteki çalışma süreleri, topla çalışma süreleri ve 

organ nakli ile ilgili birimde çalışma süreleri değişkenleri ile birlikte sağlık 

personelinin organ nakli ile bilgi toplam puanları düşük düzeyde bir ilişki 

göstermektedir. Ancak ilişki anlamlı değildir (R=0,156, R2=0,024, p>0,05). Adı 

geçen üç değişken ile birlikte, organ nakli ile toplam bilgi düzeylerindeki toplam 

varyansın yaklaşık %2’sini vermektedir. 

  

Tablo 4.37.  Organ Nakli Konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı ve Avrupa 
Biyoetik Sözleşmesini Đçeren Toplam Bilgi Düzeylerine Đlişkin Çoklu 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken  B Standart 
HataB 

Β T p Đkili r Kısmi r 

Bilgi 
Toplam 

,690 2,226  ,310 ,757   

Klinik 
Çalışma 

-,193 ,122 -,156 -1,585 ,115 -,065 -,130 

Toplam 
Çalışma 

,286 ,177 ,162 1,622 ,107 ,064 ,133 

Ornakbır 1,010 1,063 ,080 ,950 ,344 ,047 ,078 

R=0,156     R2=0,024  F(3-146)=1,211  p=0,308 
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Grafik 4.3., 4.4.,4.5., 4.6. incelendiğinde, standardize edilmiş artık değerler 

ile standardize edilmiş yordanan değerler için oluşturulan saçılma diyagramının 

doğrusal bir ilişkiyi tanımladığı, noktaların bir eksen etrafında toplanma eğilimi 

olduğu söylenebilir. Standardize edilmiş yordanan değerler için oluşturulan 

histogram ve normal dağılım eğrilerinin de normale yaklaşık bir dağılım 

gösterdiği ileri sürülebilir. 

 

Grafik 4.3. Sağlık Personelinin Organ Nakli Bilgi Düzeyleri Çalışma Süreleri 

Arasındaki Saçılım Grafiği 
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Grafik 4.4. Sağlık Personelinin Organ Nakli Bilgi Düzeyleri ve Şuan 
Çalıştıkları Klinikteki Çalı şma Süreleri Arasındaki Saçılım Grafiği 
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Grafik 4.5.Sağlık Personelinin Organ Nakli Bilgi Düzeyleri ve Toplam 
Çalışma Süreleri Arasındaki Saçılım Grafiği 
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Grafik 4.6. Sağlık Personelinin Organ Nakli Bilgi Düzeyleri ve Organ Nakli 
Đle Đlgili Birimde Çalı şma Süreleri Arasındaki Saçılım Grafiği 
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4.2.4.Hastaların Organ Nakli Konusundaki Toplam Bilgi Düzeyleri 

 

Hastaların organ nakli konusundaki mevzuat bilgi düzeyleri mesleklerine 

göre dağılımı incelendiğinde, ev hanımlarının 3,32, işçilerin 3,13, memurların 

3,59, serbest meslek sahiplerinin 3,18, emeklilerin 3,09, diğer grubunun 3,37 

ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.38, Tablo 4.39.). Hastaların “organ 

nakli bilgileri”  mesleklerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir [F(5-144)=0,253;       p> 0,05]. 

Tablo 4.38. Hastaların Mesleklerine Göre Organ Nakli Đle Đlgili Bilgi 
Puanlarının Dağılımı 

Meslek 
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart Sapma 

(S) 

Ev Hanımı 40 3,3250 1,73501 

Đşçi 23 3,1304 1,63044 

Memur 16 3,5938 1,65296 

Serbest Meslek 30 3,1833 1,75299 

Emekli 31 3,0968 1,60036 

Diğer 10 3,3750 1,10082 

Toplam 150 3,2517 1,63269 

 

Tablo 4.39. Hastaların Mesleklerine Göre Organ Nakli Đle Đlgili Bilgi 
Puanlarının ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplararası 3,461 5 ,692 

Gruplariçi 393,726 144 2,734 

Toplam 397,187 149  

,253 

 

 

,938 
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Hastaların organ nakli konusundaki mevzuat bilgi düzeyleri sosyal 

güvenlik sistemlerine göre dağılımı incelendiğinde, sosyal güvencesi 

olmayanların 3,04, emekli sandığı mensuplarının 3,63, SSK mensuplarının 3,13, 

Bağkur mensuplarının 3,31,ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.40, 

Tablo 4.39.). Hastaların “organ nakli bilgileri”  sosyal güvenlik sistemlerine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(5-144)=0,253; p> 0,05]. 

 

Tablo 4.40. Hastaların Sosyal Güvenlik Sistemlerine Göre Organ Nakli Đle 
Đlgili Bilgi Puanlarının Dağılımı 

Sosyal Güvence 
Durumu 

Sayı (N) Ortalama ( X ) Standart Sapma (S) 

Yok 61 3,0451 1,62180 

Emekli Sandığı 43 3,6337 1,48339 

SSK 38 3,1382 1,85514 

Bağkur 8 3,3125 1,20823 

Toplam 150 3,2517 1,63269 

 

Tablo 4.41. Hastaların Sosyal Güvenlik Sistemlerine Göre Organ Nakli Đle 
Đlgili Bilgi Puanlarının ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplararası 9,399 3 3,133 

Gruplariçi 387,788 146 2,656 

Toplam 397,187 149  

1,180 ,320 
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4.3.Organ Nakli Konusunda 4 Temel Đlkeye Đlişkin Görü şler 

 

4.3.1. Araştırma Grubunun Özerklik Konusundaki Görü şleri 

Araştırma grubunun  “özerklik”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar 

sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre değerlendirildiğinde sağlık 

personelinin 3.19 ortalama puan aldıkları, hastaların ise 3,15 ortalama puan 

aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (298)= 

0,999; p>0,05] (Tablo 4.42). 

 

Tablo 4.42 Araştırma Grubunun Hasta ve Sağlık Personeli Olma 
Durumlarına Göre Özerklik Konusundaki Görü şlerinin Dağılımı  

Grup 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Sağlık 
Personeli  

150 3,1922 ,34904 

Hasta  150 3,1539 ,31489 

Toplam 
  

298 0,999 0,319 

  

Hastaların  “özerklik”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar kadın ve 

erkek durumlarına göre değerlendirildiğinde kadınların 3.17 ortalama puan 

aldıkları, erkeklerin ise 3,14 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (148)= 0,601; p>0,05] (Tablo 4.43). 

Tablo 4.43 Hastaların Cinsiyetlerine Göre Özerklik Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

Cinsiyet 
Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Kadın 55 3,1742 ,33880 

Erkek 95 3,1421 ,30141 

Toplam 150  

148 0,601 0, 549 
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Hastaların  “özerklik”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar hizmet 

aldıkları servislere göre değerlendirildiğinde dahili tıp bilimlerinden hizmet 

alanların 3.08 ortalama puan aldıkları, cerrahi tıp bilimlerinden hizmet alanların 

ise 3,18 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak 

anlamlı değildir [t (148)= -1,654; p>0,05] (Tablo 4.44). 

Tablo 4.44 Hastaların Hizmet Aldıkları Servislere Göre Özerklik 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Grup 

 

Sayı 

(N) 

Ortalama  

( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

T p 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

43 3,0872 ,33082 

Cerrahi 
Tıp 
Bilimleri 

107 3,1807 ,30575 

Toplam 150  

148 -1,654 0,100 

  

Hastaların  “özerklik konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik indeks 

puanlarının” dağılımı öğrenim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, okur 

yazar olmayanların 2,79, ilkokul mezunlarının 3,14,  ortaöğretim mezunlarının 

3,18 ve üniversite mezunlarının 3,21 ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo 

4.45.). Hastaların “organ nakli konusunda özerklik” konusundaki görüşleri 

öğrenim durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir 

[F(3-146)=4,829;  p< 0,05]. 

Hastaların öğrenim durumlarına farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, okuryazar 

olmayanların  (X =2,79),  ilkokul mezunlarından (X =3,14), ortaöğretim 

mezunlarından (X =3,18) ve üniversite mezunlarından (X =3,18) daha olumsuz 

olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 4.45 Hastaların Eğitim Durumlarına Göre Durumlarına Göre 
Özerklik Konusundaki Görü şlerinin Dağılımı  

Eğitim 
Durumu 

Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) p Fark 

Okur Yazar 9 2,7963 ,27358 

Đlkokul 47 3,1401 ,31903 

Ortaöğretim 73 3,1884 ,30462 

Yüksekokul 21 3,2183 ,27192 

Toplam 150 3,1539 ,31489 

0.012 

0,002 

0,004 

Okuryazar- Đlkokul 

Okuryazar- 
Ortaöğretim 

Okuryazar- 
Yüksekokul 

 

Tablo 4.46. Hastaların Eğitim Durumlarına Göre Durumlarına Göre 
Özerklik Konusundaki Görü şlerinin ANOVA Sonuçları  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler  

Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 
Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplararası 1,334 3 ,445 

Gruplariçi 13,441 146 ,092 

Toplam 14,774 149  

4,829 ,003 
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Hastaların  “özerklik konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik indeks 

puanlarının” yaş durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, 19–25 yaş grubunda 

olanların 3,17, 26–35 yaş grubunda olanların 3,19, 36–45 yaş grubunda olanların 

3,13 ve 46 ve üzeri yaş grubunda olanların 3,11 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.47). Araştırma grubunun “organ nakli sırasında öncelikli 

hasta indeks puanları” yaş durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir [F(5-144)=0,517;  p> 0,05]. 

 

Tablo 4.47. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Özerklik Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

Yaş 

Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Min. Max. 

19-25 17 3,1765 ,41550 2,58 3,92 

26-35 49 3,1939 ,29235 2,50 3,92 

36-45 53 3,1305 ,29441 2,50 3,83 

46 ve üzeri 31 3,1183 ,32898 2,42 3,75 

Toplam 150 3,1539 ,31489 2,42 3,92 

 

Tablo 4.48. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Özerklik Konusundaki 
Görüşlerinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 
Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplararası ,155 3 ,052 

Gruplariçi 14,619 146 ,100 

Toplam 14,774 149  

,517 ,671 
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Grafik 4.7. Hastaların Yaşlarına Göre Organ ve Doku Nakli Bağlamında 
Özerkliğe Olan Đnançları 

Hastaların Ya şlarına Göre Organ ve Doku Nakli 
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Sağlık personelinin   “özerklik görüşlerini belirlemeye yönelik indeks 

puanlarının” dağılımı görev durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, uzman 

hekimlerin 3,09, asistan hekimlerin 3,26,  hemşirelerin 3,15 ortalama puan 

aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.49). Sağlık personelinin “organ ticareti” 

konusundaki görüşleri görev durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermektedir [F(2-147)=3,268;  p<0,05]. 

Sağlık personelinin görev durumlarına farkın hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, asistan 

hekimlerin  (X =3,26),  uzman hekimlerden (X =3,09) özerklik konusunda daha 

olumlu olduğu belirlenmiştir.  

Tablo 4.49. Sağlık Personelinin Görev Durumlarına Göre Özerklik 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Unvan 

Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

P Fark 

Uzman Hekim 33 3,0909 ,46695 

Asistan Hekim 73 3,2626 ,30608 

Hemşire 44 3,1515 ,29161 

Toplam 150 3,1922 ,34904 

0,049 
Asistan Hek.-  

Uzman Hek. 

 

Tablo 4.50. Sağlık Personelinin Görev Durumlarına Göre Özerklik 
Konusundaki Görüşlerinin ANOVA Sonuçları  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler  

Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 

Kareler  

Ortalaması 
F P 

Gruplararası 0,773 2 ,386 

Gruplariçi 17,379 147 ,118 

Toplam 18,152 149  

3,268 ,041 
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Sağlık personelinin  “özerklik konusundaki görüşlerini belirlemeye 

yönelik indeks puanlarının” şuan çalıştıkları klinikteki çalışma sürelerine göre 

dağılımı incelendiğinde, bir yıldan az çalışanların 3,19,  bir yıldır çalışanların 

3,17, iki yıldır çalışanların 3,29, üç yıldır çalışanların 3,21, dört yıldır çalışanların 

3,17 ve 5 yıl ve üzeri çalışanların 3,11 ortalama puan aldıkları saptanmıştır  

(Tablo 4.51). Sağlık personelinin “özerklik” şuan çalıştıkları klinikteki çalışma 

sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(5-

144)=0,944;  p> 0,05]. 

Tablo 4.51. Sağlık Personelinin Şuan Çalıştıkları Klinikte Çalı şma Sürelerine  
Göre Özerklik Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Şuan Çalıştıkları 
Klinikte Çalı şma 
Süreleri 

Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) Min. Max. 

Bir Yıldan Az 31 3,1962 ,32953 2,67 3,75 

Bir Yıl 14 3,1726 ,32103 2,67 3,67 

Đki Yıl 27 3,2963 ,31718 2,33 3,83 

Üç Yıl 28 3,2173 ,31536 2,00 3,75 

Dört Yıl 11 3,1742 ,26733 2,50 3,50 

Beş Yıl ve Daha 
Fazla 

39 3,1111 ,42806 2,08 4,08 

Toplam 150 3,1922 ,34904 2,00 4,08 

 

Tablo 4.52. Sağlık Personelinin Şuan Çalıştıkları Klinikte Çalı şma Sürelerine 
Göre Özerklik Konusundaki Görüşlerinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 

Kareler  

Ortalaması 
F p 

Gruplararası ,576 5 ,115 

Gruplariçi 17,576 144 ,122 

Toplam 18,152 149  

,944 

  

  

,455 
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Sağlık personelinin şu anda çalıştıkları klinikte çalışma süreleri, toplam 

çalışma süreleri ve organ nakli yapılan birimde çalışma süreleri göre organ 

nakline ilişkin Türkiye Sağlık mevzuatı ve Avrupa Biyotıp Sözleşmesini içeren 

organ nakline ilişkin toplama bilgi puanlarının yordanmasına ilişkin regresyon 

analiz sonuçları Tablo 4.53’de  verilmiştir. 

Yordayıcı değişkenlerle bağımlı (yordanan, ölçüt) değişken arasındaki ikili 

ve kısmi korelasyonlar incelendiğinde şuan çalıştıkları klinikte çalışma süresi ile 

organ nakli ile ilgili toplam bilgi düzeyleri arasında negatif ve düşük düzeyde (r= 

-065) bir ilişki olduğu ve diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki değişken 

arasındaki korelasyonun negatif ve düşük (r= -0,13) olarak hesaplandığı 

görülmüştür. 

Toplam çalışma süreleri ve toplam bilgi düzeyleri arasında pozitif ve 

düşük düzeyde (r= 0,64) bir ilişki olduğu diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki 

değişken arasındaki korelasyonun pozitif ve düşük (r= 0,13) olarak hesaplandığı 

görülmüştür. 

Organ nakli yapılan birimde çalışma  ve toplam bilgi düzeyleri arasında 

pozitif ve düşük düzeyde (r= 0,47) bir ilişki olduğu diğer değişkenler kontrol 

edildiğinde iki değişken arasındaki korelasyonun pozitif ve düşük (r= 0,078) 

olarak hesaplandığı görülmüştür. 

Şuan çalıştıkları klinikteki çalışma süreleri, toplam çalışma süreleri ve 

organ nakli ile ilgili birimde çalışma süreleri değişkenleri ile birlikte sağlık 

personelinin organ nakli ile bilgi toplam puanları düşük düzeyde bir ilişki 

göstermektedir. Ancak ilişki anlamlı değildir (R=0,156, R2=0,024, p>0,05). Adı 

geçen üç değişken ile birlikte, organ nakli ile toplam bilgi düzeylerindeki toplam 

varyansın yaklaşık %2’sini vermektedir. 
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Tablo 4.53.Hastaların Organ Nakli Konusundaki Özerklik Dü şüncelerine 
Đlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken  B Standart 
HataB 

Β T P Đkili r Kısmi r  

Sabit  2,835 ,110  25,774 ,000   

Öğrenim ,090 ,035 ,223 2,589 ,011 ,230 ,210 

Meslek ,006 ,016 ,030 ,343 ,732 ,095 ,028 

Sağlık 
Güvencesi 

,030 ,027 ,089 1,094 ,276 ,076 ,090 

R=0,247     R2=0,061  F(3-146)=3,149  p=0,027 

  

Tablo 4.54. Sağlık Personelinin Organ Nakli Konusundaki Özerklik 
Düşüncelerine Đlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken  B Standart 
HataB 

Β T P Đkili r Kısmi 
r 

Sabit  3,435 0,181  19,025 0,000   

Öğrenim -0,021 0,018 -0,111 -1,141 0,256 -0,096 -0,094 

Meslek 0,007 0,027 0,027 0,271 0,787 -0,024 0,022 

Sağlık 
Güvencesi 

-0,103 0,083 -0,103 -1,249 0,214 -0,104 -0,103 

R=0,144     R2=0,021  F(3-146)= 1,027p=0,382 
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Grafik 4.8, Şekil 1-2-3-4 incelendiğinde, standardize edilmiş artık değerler 

ile standardize edilmiş yordanan değerler için oluşturulan saçılma diyagramının 

doğrusal bir ilişkiyi tanımladığı, noktaların bir eksen etrafında toplanma eğilimi 

olduğu söylenebilir. Standardize edilmiş yordanan değerler için oluşturulan 

histogram ve normal dağılım eğrilerinin de normale yaklaşık bir dağılım 

gösterdiği ileri sürülebilir. 

 

Grafik 4.8. Hastaların  Organ Nakli Konusundaki Özerklik Dü şüncelerine 
Đlişkin Saçılım  Grafiği 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: OZERKLIK
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Partial Regression Plot

Dependent Variable: OZERKLIK
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4.3.2. Araştırma Grubunun Zarar Vermeme Konusundaki Görü şleri 

Araştırma grubunun  “zarar vermeme”  konusundaki görüşlerini içeren 

puanlar sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre değerlendirildiğinde 

sağlık personelinin 3.24 ortalama puan aldıkları, hastaların ise 3,13 ortalama puan 

aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlıdır [t(298)= 2,721; 

p<0,05] (Tablo 4.55.).  

 

Tablo 4.55.Araştırma Grubunun Hasta ve Sağlık Personeli Olma 
Durumlarına Göre Zarar Vermeme Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Grup Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Sağlık  
Personeli  150 150 3,2437 

Hasta  150 150 3,1356 

Toplam   

298 2,721 0,007 

Hastaların  “zarar vermeme”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar kadın 

ve erkek durumlarına göre değerlendirildiğinde kadınların 3.18 ortalama puan 

aldıkları, erkeklerin ise 3,10 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (298)= 1,444; p>0,05] (Tablo 4.56.). 

Tablo 4.56. Hastaların Cinsiyetlerine Göre Zarar Vermeme Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

Grup Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Kadın 55 3,1879 ,33393 

Erkek 95 3,1053 ,33972 

Toplam 150  

148 1,444 0, 151 
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Sağlık personelinin   “zarar vermeme görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” dağılımı görev durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, 

uzman hekimlerin 3,34, asistan hekimlerin 3,24,  hemşirelerin 3,16 ortalama puan 

aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.57.). Sağlık personelinin “zarar vermeme” 

konusundaki görüşleri görev durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir [F(2-147)=2,295;  p>0,05]. 

Tablo 4.57. Sağlık Personelinin Unvanlarına Göre Zarar Vermeme 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

UNVAN 
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) Min. Max. 

Uzman Hekim 33 3,3401 ,44352 2,44 4,33 

Asistan Hekim 73 3,2451 ,26769 2,56 4,11 

Hemşire 44 3,1692 ,37926 2,67 4,33 

Toplam 150 3,2437 ,34940 2,44 4,33 

 

Tablo 4.58. Sağlık Personelinin Unvanlarına Göre Zarar Vermeme 
Konusundaki Görüşlerinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplararası ,551 2 ,275 

Gruplariçi 17,639 147 ,120 

Toplam 18,190 149  

2,295  ,104  
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Hastaların  “zarar vermeme konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” yaş durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, 19–25 yaş 

grubunda olanların 3,16; 26–35 yaş grubunda olanların 3,17, 36–45 yaş grubunda 

olanların 3,06 ve 46 ve üzeri yaş grubunda olanların 3,16 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.59). Araştırma grubunun “zarar vermeme indeks puanları” 

yaş durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

[F(3-146)=1,052;  p> 0,05] 

 

Tablo 4.59. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Zarar Vermeme Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

YAŞ 
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) Min. Max. 

19-25 17 3,1699 ,41036 2,56 4,00 

26-35 49 3,1746 ,34322 2,33 3,89 

36-45 53 3,0692 ,33278 2,22 3,67 

46 ve üzeri 31 3,1685 ,29658 2,56 3,67 

Toplam 150 3,1356 ,33885 2,22 4,00 

 

Tablo 4.60. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Zarar Vermeme Konusundaki 
Görüşlerinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın Kaynağı 
Kareler  

Toplamı 

Standart  

Sapma  

(S) 

Kareler  

Ortalaması 
F p 

Gruplararası ,362 3 ,121 

Gruplariçi 16,746 146 ,115 

Toplam 17,108 149  

1,052 
,372 
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Hastaların  “zarar vermeme konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” dağılımı öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, okuryazar 

olmayanların 3,37 ilkokul mezunlarının 3,24,  ortaöğretim mezunlarının 3,08 ve 

üniversite mezunlarının 2,97 ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.61 ). 

Hastaların “organ nakli konusunda zarar vermeme” konusundaki görüşleri 

öğrenim durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir 

[F(3-146)=5,567;  p< 0,05].  

Hastaların öğrenim durumlarına farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, okuryazar 

olmayanların (X =3,37) ve ilkokul mezunlarının (X =3,24)  yüksekokul 

mezunlarından (X =2,97) zarar vermeme konusunda daha olumlu olduğu 

belirlenmiştir. 

Tablo 4.61 Hastaların Öğrenim Durumlarına Göre Yarar Sağlama 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Öğrenim 
Durumu 

Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) p Fark 

Okur Yazar 9 3,3704 ,31914 

Đlkokul 47 3,2411 ,28500 

Ortaöğretim 73 3,0852 ,36266 

Yüksekokul 21 2,9735 ,25797 

Toplam 150 3,1356 ,33885 

0,013 
Đlkokul-

Yüksekokul 

 

Tablo 4.62 Hastaların Öğrenim Durumlarına Göre Yarar Sağlama 
Konusundaki Görüşlerinin ANOVA Sonuçları  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 

Kareler  

Ortalaması 
F P 

Gruplararası 1,756 3 ,585 

Gruplariçi 15,352 146 ,105 

Toplam 17,108 149   

5,567 

  

  

,001 
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4.3.3. Araştırma Grubunun Yarar Sağlama Konusundaki Görüşleri 

  

Araştırma grubunun  “yarar sağlama”  konusundaki görüşlerini içeren 

puanlar sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre değerlendirildiğinde 

sağlık personelinin 3.70±0,57 ortalama puan aldıkları, hastaların ise 3,66 ±0,57 

ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildir [t (298)=-174; p>0,05] (Tablo 4.63.).  

 

Tablo 4.63. Araştırma Grubunun Yarar Sağlama Konusundaki Görüşlerinin 
Hasta ve Sağlık Personeli Olma Durumlarına Göre Dağılımı 

Grup Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Sağlık  

Personeli 
150 3,7050 ,57132 

Hasta 150 3,6617 ,57502 

Toplam 150  

298 0,655 0, 513 

  

Sağlık personelinin   “yarar sağlama görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” dağılımı görev durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, 

uzman hekimlerin 3,97, asistan hekimlerin 3,74,  hemşirelerin 3,43 ortalama puan 

aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.64). Sağlık personelinin “yarar sağlama” 

konusundaki görüşleri görev durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermektedir [F(2-147)=9,760;  p<0,001]. 

Sağlık personelinin görev durumlarına farkın hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, uzman 

hekimlerin (X =3,97) ve asistan hekimlerin(X =3,74)  hemşirelerden (X =3,43) 

yarar konusunda daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 



 153 

 

 

Tablo 4.64. Sağlık Personelinin Unvanlarına Göre Yarar Sağlama 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

UNVAN 
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma 

(S) 

p Fark 

Uzman 
Hekim 

33 3,9773 ,58751 

Asistan 
Hekim 

73 3,7432 ,44677 

Hemşire 44 3,4375 ,63823 

Toplam 150 3,7050 ,57132 

0,000 

0,000 

Uzman H.-Hemşire 

Asistan H.- Hemşire 

 

Tablo 4.65. Sağlık Personelinin Unvanlarına Göre Yarar Sağlama 
Konusundaki Görüşlerinin ANOVA Sonuçları  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F P 

Gruplararası 5,701 2 2,851 

Gruplariçi 42,933 147 ,292 

Toplam 48,634 149  

9,760 

 

 

,000 
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Hastaların yarar sağlama konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” yaş durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, 19–25 yaş 

grubunda olanların 3,47; 26–35 yaş grubunda olanların 3,66, 36–45 yaş grubunda 

olanların 3,68 ve 46 ve üzeri yaş grubunda olanların 3,70 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.66.). Araştırma grubunun “yarar sağlama indeks puanları” 

yaş durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

[F(3-146)=0,735;  p> 0,059]. 

Tablo 4.66. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Yarar Sağlama Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

YAŞ 
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Min. Max. 

19-25 17 3,4706 ,66663 2,50 5,00 

26-35 49 3,6684 ,58938 2,00 4,75 

36-45 53 3,6887 ,50930 2,25 4,50 

46 ve üzeri 31 3,7097 ,61270 2,75 5,00 

Toplam 150 3,6617 ,57502 2,00 5,00 

 

Tablo 4.67. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Yarar Sağlama Konusundaki 
Görüşlerinin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması F p 

Gruplararası ,733 3 ,244 

Gruplariçi 48,534 146 ,332 

Toplam 49,267 149  

,735 ,533 
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Grafik 4.9. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Yarar Sağlama Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı 
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Hastaların  “yarar sağlama konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” dağılımı öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, okur 

yazar olmayanların 3,69 ilkokul mezunlarının 3,64,  ortaöğretim mezunlarının 

3,57 ve üniversite mezunlarının 4,00 ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo 

4.68). Hastaların “organ nakli konusunda yarar sağlama” konusundaki görüşleri 

öğrenim durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir 

[F(3-146)=3,174;  p< 0,05]. 

 

Hastaların öğrenim durumlarına farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, üniversite 

mezunlarının (X =4,00) ve okuryazar olmayanlardan (X =3,69) ve orta öğretim 

mezunlarından (X =3,57) yarar sağlama konusunda daha olumlu olduğu 

belirlenmiştir. 
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Tablo 4.68. Hastaların Öğrenim Durumlarına Göre Yarar Sağlama 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Öğrenim 
Durumu 

Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

p Fark 

Okuryazar 9 3,6944 ,63465 

Đlkokul 47 3,6436 ,60511 

Ortaögretim 73 3,5719 ,52948 

Yüksekokul 21 4,0000 ,54772 

Toplam 150 3,6617 ,57502 

0,044 
Ortaöğretim-
Yüksekokul 

Tablo 4.69. Hastaların Öğrenim Durumlarına Göre Yarar Sağlama 
Konusundaki Görüşlerinin ANOVA Sonuçları  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 

Kareler  

Ortalaması 
F p 

Gruplararası 3,017 3 1,006 

Gruplariçi 46,250 146 ,317 

Toplam 49,267 149  

3,174 

 

 

,013 
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4.3.4. Araştırma Grubunun Adalet Konusundaki Görü şleri 

 

Araştırma grubunun  “adalet”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar 

sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre değerlendirildiğinde sağlık 

personelinin 3.40 ortalama puan aldıkları, hastaların ise 3,41 ortalama puan 

aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (298)=-

174; p>0,05] (Tablo 4.70).  

Tablo 4.70. Araştırma Grubunun Adalet Konusundaki Görü şlerinin Hasta ve 
Sağlık Personeli Olma Durumlarına Göre  

Grup Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Sağlık 
Personeli 

150 3,4022 ,56402 

Hasta 150 3,4156 ,74679 

Toplam 150  

298 
-

0,174 
0, 862 

 

Sağlık personelinin   “adalet görüşlerini belirlemeye yönelik indeks 

puanlarının” dağılımı görev durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, uzman 

hekimlerin 3,52, asistan hekimlerin 3,46,  hemşirelerin 3,20 ortalama puan 

aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.71.). Sağlık personelinin “adalet” konusundaki 

görüşleri görev durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermektedir [F(2-147)=4,116;  p<0,05]. 

Sağlık personelinin görev durumlarına farkın hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, uzman 

hekimlerin (X =3,52) ve asistan hekimlerin(X =3,46)  hemşirelerden (X =3,20) 

adalet konusunda daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 4.71. Sağlık Personelinin Unvanlarına Göre Adalet Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

UNVAN 
Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) p Fark 

Uzman 
Hekim 

33 3,5253 ,61819 

Asistan 
Hekim 

73 3,4658 ,47382 

Hemşire 44 3,2045 ,61931 

Toplam 150 3,4022 ,56402 

0,034 

0,038 

Uzman H.-Hemşire 

Asistan H.- Hemşire 

 

Tablo 4.72. Sağlık Personelinin Unvanlarına Göre Adalet Konusundaki 
Görüşlerine Đlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplararası 2,513 2 1,257 

Gruplariçi 44,886 147 ,305 

Toplam 47,399 149  

4,116 ,018 
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Hastaların  “adalet konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik indeks 

puanlarının” yaş durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, 19–25 yaş grubunda 

olanların 3,11, 26–35 yaş grubunda olanların 3,46, 36–45 yaş grubunda olanların 

3,50 ve 46 ve üzeri yaş grubunda olanların 3,34 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.73.). Araştırma grubunun “adalet indeks puanları” yaş 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(3-

146)=1,333;  p> 0,05]. 

 

Tablo 4.73. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Adalet Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

YAŞ 
Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) Min. Max. 

19-25 17 3,1176 ,68659 2,00 5,00 

26-35 49 3,4694 ,58102 1,67 5,00 

36-45 53 3,5031 ,79427 2,00 5,00 

46 ve üzeri 31 3,3441 ,90055 1,00 4,67 

Toplam 150 3,4156 ,74679 1,00 5,00 

 

Tablo 4.74. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Adalet Konusundaki 
Görüşlerine Đlişkin ANOVA Sonuçları  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 
Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplararası 2,216 3 ,739 

Gruplariçi 80,881 146 ,554 

Toplam 83,097 149  

1,333 

 

 

,266 

 

 

 

 

 

 



 160 

Grafik 4.10 Hastaların Yaş Durumlarına Göre Adalet Konusundaki 
GörüşlerininDağılımı
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Hastaların  “adalet konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik indeks 

puanlarının” dağılımı öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, okuryazar 

olmayanların 3,74 ilkokul mezunlarının 3,55,  ortaöğretim mezunlarının 3,19 ve 

üniversite mezunlarının 3,73 ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.76. ). 

Hastaların “organ nakli konusunda eşitlik” konusundaki görüşleri öğrenim 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir [F(3-

146)=4,778;  p< 0,05]. 

Hastaların öğrenim durumlarına farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, yüksekokul 

mezunlarının (X =3,73) ve okuryazar olamayanların(X =3,74)  ortaöğretim 

mezunlarından (X =3,19) adalet konusunda daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 
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 Tablo 4.75. Hastaların Öğrenim Durumlarına Göre Adalet Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

Öğrenim Durumu  
Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) p Fark 

Okur Yazar 9 3,7407 ,99691 

Đlkokul 47 3,5532 ,52141 

Ortaöğretim 73 3,1963 ,79317 

Yüksekokul 21 3,7302 ,70411 

Toplam 150 3,4156 ,74679 

0,044 

 

0,017 

Ortaöğretim-
Đlkokul 

Ortaöğretim-
Yüksekokul 

 

Tablo 4.76. Hastaların Öğrenim Durumlarına Göre Adalet Konusundaki 
Görüşlerine Đlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 
Kareler 
Ortalaması 

F P 

Gruplararası 7,428 3 2,476 

Gruplariçi 75,669 146 ,518 

Toplam 83,097 149  

4,778 

 

,003 

 

 

 



 162 

4.4.Araştırma Grubunun Organ Nakli Konusundaki Seçilmiş Đndeksler 

 

4.4.1. Araştırma Grubunun Organ Nakli Konusundaki Öncelikli 
Hasta Konusundaki Görüşleri 

 

Araştırma grubunun   “organ nakli sırasında öncelikli hasta”  konusundaki 

görüşlerini içeren puanlar sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

değerlendirildiğinde sağlık personelinin 2.90 ortalama puan aldıkları, hastaların 

ise 3,03 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak 

anlamlı değildir [t (148)= 1,803; p>0,05] (Tablo 4.77.).  

Tablo 4.77. Araştırma Grubunun Hasta ve Sağlık Personeli Olma 
Durumlarına Göre Organ Nakli Sırasında Öncelikli Hasta Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

Grup Sayı 

(N) 

Ortalama 

 ( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t P 

Sağlık 
Personeli  

150 2,9000 ,68358 

Hasta  150 3,0317 ,57660 

Toplam 300 

 
 

298 -1,803 0,072 
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Hastaların  “organ nakli sırasında öncelikli hasta”  konusundaki 

görüşlerini içeren puanlar kadın ve erkek durumlarına göre değerlendirildiğinde 

kadınların 3.05 ortalama puan aldıkları, erkeklerin ise 3,01 ortalama puan aldıkları 

tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (148)= 0,369; 

p>0,05] (Tablo 4.78.).  

Tablo 4.78. Hastaların Cinsiyetlerine Göre Organ Nakli Sırasında Öncelikli 
Hasta Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Cinsiyet 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Kadın 55 3,0545 ,56456 

Erkek 95 3,0184 ,58601 

Toplam 150 

 

 
148 0,369 0,713 

 

Hastaların  “organ nakli konusundaki öncelikli hasta konusundaki 

görüşlerini belirlemeye yönelik indeks puanlarının” yaş durumlarına göre dağılımı 

incelendiğinde, 19–25 yaş grubunda olanların 2,70, 26–35 yaş grubunda olanların 

2,98, 36–45 yaş grubunda olanların 3,08 ve 46 ve üzeri yaş grubunda olanların 

3,18 ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.79). Araştırma grubunun 

“organ nakli sırasında öncelikli hasta indeks puanları” yaş durumlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir [F(3-146)=2,887;  p< 0,05]. 

Hastaların yaş düzeylerine farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak 

amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, 19-25 yaş grubundakilerin  

( X =2,70),  46 ve üzeri yaş grubundakilerden (X =3,1) organ nakli sırasında 

öncelikli hasta konusunda daha olumsuz olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 4.79. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Organ Nakli Sırasında 
Öncelikli Hasta Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Yaş Aralığı 
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) P Fark 

19-25 17 2,7059 ,59448 

26-35 49 2,9898 ,59503 

36-45 53 3,0849 ,55241 

46 ve üzeri 31 3,1855 ,52428 

Toplam 150 3,0317 ,57660 

0,029 
(19-25 yaş)- 

(46 ve üzeri yaş) 

 

Tablo 4.80. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Organ Nakli Sırasında 
Öncelikli Hasta Konusundaki Görüşlerine Đlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplararası 2,774 3 ,925 

Gruplariçi 46,763 146 ,320 

Toplam 49,537 149  

2,887 

 

 

,038 
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Grafik 4.10. Hastaların Yaş Gruplarına Göre Organ Nakli Sırasında 
Öncelikli Hasta Konusundaki Görüşlerine Đlişkin  Görüşlerinin Dağılımı 
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Hastaların  “organ nakli sırasında öncelikli hasta konusundaki görüşlerini 

belirlemeye yönelik indeks puanlarının” şuan çalıştıkları klinikteki çalışma 

sürelerine göre dağılımı incelendiğinde, bir yıldan az çalışanların 2,78,  bir yıldır 

çalışanların 3,32, iki yıldır çalışanların 3,04, üç yıldır çalışanların 2,80, dört yıldır 

çalışanların 2,97 ve 5 yıl ve üzeri çalışanların 2,77 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.82.). Araştırma grubunun “organ nakli sırasında öncelikli 

hasta indeks puanları” çalışma sürelerine göre  istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir [F(5-144)=1,902;  p> 0,05]. 

 

 

 

 

Hastaların Yaş Gruplarına Göre Organ Nakli Sırasında 
Öncelikli Hasta Konusundaki Görüşlerine Đlişkin Görüşlerini 

Dağılımı 
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Tablo 4.81. Sağlık Personelinin Şuan Çalıştıkları Klinikte Çalı şma Sürelerine 
Göre Organ Nakli Sırasında Öncelikli Hasta Konusundaki Görüşlerinin 
Dağılımı  

Çalışma Süresi 
Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) Min. Max. 

Bir Yıldan Az 31 2,7984 ,79692 1,25 4,00 

Bir Yıl 14 3,3214 ,63872 2,25 4,50 

Đki Yıl 27 3,0463 ,41624 2,25 4,00 

Üç Yıl 28 2,8036 ,44803 2,00 3,50 

Dört Yıl 11 2,9773 ,52979 2,00 4,00 

Beş Yıl ve Daha 
Fazla 

39 2,7756 ,86183 1,00 4,00 

Toplam 150 2,9000 ,68358 1,00 4,50 

 

Tablo 4.82. Sağlık Personelinin Şuan Çalıştıkları Klinikte Çalı şma Sürelerine 
Göre Organ Nakli Sırasında Öncelikli Hasta Konusundaki Görüşlerine 
Đlişkin ANOVA Sonuçları   

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 
Sapma (S) 

Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplararası 4,314 5 ,863 

Gruplariçi 65,311 144 ,454 

Toplam 69,625 149  

1,902  ,098  

 



 167 

Hastaların  “organ ticareti”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar hizmet 

aldıkları servislere göre değerlendirildiğinde dahili tıp bilimlerinden hizmet 

alanların 3.67 ortalama puan aldıkları, cerrahi tıp bilimlerinden hizmet alanların 

ise 3,90 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak 

anlamlı değildir [t (148)= -1,524; p>0,05] (Tablo 4.83).  

Tablo 4.83. Hastaların Hizmet Aldıkları Servislere Göre Organ Nakli 
Sırasında Öncelikli Hasta Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Grup 
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

43 3,0233 ,54504 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

107 3,0350 ,59126 

Toplam   

148 -0,113 0,910 

Hastaların  “organ nakli konusundaki öncelikli hasta konusundaki 

görüşlerini belirlemeye yönelik indeks puanlarının” öğrenim durumlarına göre 

dağılımı incelendiğinde, okuryazar olmayanların 3,19, ilkokul mezunlarının 3,01,  

ortaöğretim mezunlarının 3,07 ve üniversite mezunlarının 2,84 ortalama puan 

aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.84). Araştırma grubunun “organ nakli bilgileri” 

görev durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

[F(3-146)=1,158;  p> 0,05]. 

Tablo 4.84. Hastaların Eğitim Durumlarına Göre Durumlarına Göre Organ 
Nakli Sırasında Öncelikli Hasta Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Öğrenim 
Durumu 

Sayı 
(N) Ortalama ( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Min Max 

Okuryazar 9 3,1944 ,69347 1,75 4,00 

Đlkokul 47 3,0106 ,58736 1,00 4,00 

Ortaöğretim 73 3,0788 ,60793 1,50 4,75 

Yüksekokul 21 2,8452 ,32090 2,25 3,25 

Toplam 150 3,0317 ,57660 1,00 4,75 
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Organ nakli konusundaki öncelikli hasta konusundaki görüşlerini 

belirlemeye yönelik indeks puanlarının hastanelere göre dağılımı incelendiğinde, 

CTF’ne başvuran hastaların ve çalışanların 2,89, Đstanbul Tıp Fakültesi’ne 

başvuran hastaların ve çalışanların 2,96, Haseki Hastanesine başvuran hastaların 

ve çalışanların 3,04  ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.85). Araştırma 

grubunun “organ nakli bilgileri” hastanelere göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir [F(3-146)=1,400;  p> 0,05]. 

 

Tablo 4.85. Hastanelere Göre Organ Nakli Sırasında Öncelikli Hasta 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Hastane 
Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) Min Max 

Cerrahpaşa 
T.Fak. 

100 2,8900 ,61783 1,00 4,75 

Đstanbul T.Fak. 100 2,9675 ,69509 1,00 4,50 

Haseki 100 3,0400 ,58357 1,50 4,50 

Toplam 300 2,9658 ,63473 1,00 4,75 

 

Tablo 4.86. Hastanelere Göre Organ Nakli Sırasında Öncelikli Hasta 
Konusundaki Görüşlerine Đlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 
Sapma (S) 

Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplararası 1,125 2 ,563 

Gruplariçi 119,337 297 ,402 

Toplam 120,462 299  

1,400 ,248 
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4.4.2. Araştırma Grubunun Organ Ticareti Konusundaki Görü şleri 

Hastaların  “organ ticareti konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” yaş durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, 19–25 yaş 

grubunda olanların 3,26, 26–35 yaş grubunda olanların 4,01, 36–45 yaş grubunda 

olanların 3,78 ve 46 ve üzeri yaş grubunda olanların 3,96 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.87 ). Araştırma grubunun “organ nakli sırasında öncelikli 

hasta indeks puanları” yaş durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermektedir [F(3-146)=3,955;  p< 0,05]. 

Hastaların yaş düzeylerine farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak 

amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, 19-25 yaş grubundakilerin  

( X =3,26), 26-35 yaş grubundakilerden (X =4,01),  46 ve üzeri yaş 

grubundakilerden (X =3,96) organ ticareti konusunda daha olumsuz olduğu 

belirlenmiştir.  

Tablo 4.87. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Organ Ticareti Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

Yaş 
Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

P Fark 

19-25 17 3,2647 1,14725 

26-35 49 4,0102 ,58175 

36-45 53 3,7830 ,85771 

46 ve 
üzeri 

31 3,9677 ,80556 

Toplam 150 3,8367 ,83041 

0,007 

0,003 

(19-25)-(26-35) yaş 

(19-25)-(46 yaş ve 
üzeri) 

Tablo 4.88. Hastaların Yaş Durumlarına Göre Organ Ticareti Konusundaki 
Görüşlerine Đlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 
Sapma (S) 

Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplararası 7,722 3 2,574 

Gruplariçi 95,026 146 ,651 

Toplam 102,748 149  

3,955  ,010  
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Hastaların  “organ ticareti”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar kadın 

ve erkek durumlarına göre değerlendirildiğinde kadınların 3.90 ortalama puan 

aldıkları, erkeklerin ise 3,79 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (148)= 0,812; p>0,05] (Tablo 4.89).  

Sağlık personelinin   “organ nakli sırasında öncelikli hasta konusunda 

görüşlerini belirlemeye yönelik indeks puanlarının” dağılımı görev durumlarına 

göre incelendiğinde, uzman hekimlerin 3,02, asistan hekimlerin 2,93,  

hemşirelerin 2,74 ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo ). Sağlık 

personelinin “organ naklinde öncelikli hasta” konusundaki görüşleri görev 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(2-

147)=1,807;  p> 0,05].  

Tablo 4.89. Sağlık Personelinin Görev Durumlarına Göre Organ Nakli 
Sırasında Öncelikli Hasta Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Görev 
Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) Min Max 

Uzman Hekim 33 3,0227 ,71361 1,50 4,00 

Asistan Hekim 73 2,9384 ,65720 1,25 4,50 

Hemşire 44 2,7443 ,69149 1,00 4,00 

Toplam 150 2,9000 ,68358 1,00 4,50 

 

Tablo 4.90. Sağlık Personelinin Görev Durumlarına Göre Organ Nakli 
Sırasında Öncelikli Hasta Konusundaki Görüşlerine Đlişkin ANOVA 
Sonuçları 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 
Sapma (S) 

Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplararası 1,671 2 ,835 

Gruplariçi 67,954 147 ,462 

Toplam 69,625 149  

1,807 ,168 
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Araştırma grubunun  “organ ticareti”  konusundaki görüşlerini içeren 

puanları cinsiyetlerine göre değerlendirildiğinde kadınların 3.90 ortalama puan 

aldıkları, erkelerin ise 3,79 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (298)=-1,803; p>0,05] (Tablo 4.92).  

 

Tablo 4.91. Hastaların Cinsiyetlerine Göre Organ Ticareti Konusundaki 
Görüşlerinin Dağılımı  

Cinsiyet 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi (sd) 

t p 

Kadın 55 3,9091 ,91333 

Erkek 95 3,7947 ,78039 

Toplam 150  

148 0,812 0,418 

 

Araştırma grubunun  “organ ticareti”  konusundaki görüşlerini içeren 

puanlar sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre değerlendirildiğinde 

sağlık personelinin 2.90 ortalama puan aldıkları, hastaların ise 3,03 ortalama puan 

aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (298)=-

1,803; p>0,05].  

Hastaların  “organ ticareti konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” dağılımı öğrenim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, 

okuryazar olmayanların 3,16, ilkokul mezunlarının 3,89,  ortaöğretim 

mezunlarının 3,75 ve üniversite mezunlarının 4,28 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır  (Tablo 4.92). Hastaların “organ ticareti” konusundaki görüşleri 

öğrenim durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir 

[F(3-146)=4,829;  p< 0,05]. 

Hastaların öğrenim durumlarına farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, yüksek okul 

mezunların (X =4,28) okuryazar olmayanlardan (X =3,75) ve ortaöğretim 

mezunlarından (X =3,75) daha olumlu olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 4.92. Hastaların Eğitim Durumlarına Göre Durumlarına Göre Organ 
Ticareti Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Öğrenim 
Durumu 

Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) P Fark 

Okur Yazar 9 3,1667 1,11803 

Đlkokul 47 3,8936 ,69106 

Ortaöğretim 73 3,7534 ,86250 

Yüksekokul 21 4,2857 ,64365 

Toplam 150 3,8367 ,83041 

0.003 

0,040 

Okuryazar- 
Yüksekokul 

Ortaöğretim-
Yüksekokul 

 

Tablo 4.93. Hastaların Eğitim Durumlarına Göre Durumlarına Göre Organ 
Ticareti Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı   

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart  

Sapma (S) 
Kareler 
Ortalaması 

F p 

Gruplararası 8,933 3 2,978 

Gruplariçi 93,815 146 ,643 

Toplam 102,748 149  

4,634 0,004 

 

Sağlık personelinin   “organ ticareti konusundaki görüşlerini belirlemeye 

yönelik indeks puanlarının” dağılımı görev durumlarına göre incelendiğinde, 

uzman hekimlerin 3,57, asistan hekimlerin 3,79,  hemşirelerin 3,17 ortalama puan 

aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.94). Sağlık personelinin “organ ticareti” 

konusundaki görüşleri görev durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermektedir [F(2-147)=7,907;  p<0,05]. 

Sağlık personelinin görev durumlarına farkın hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, asistan 

hekimlerin  (X =3,79),  hemşirelerden (X =3,17) organ ticareti konusunda daha 

olumlu olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 4.94. Sağlık Personelinin Görev Durumlarına Göre Organ Ticareti 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Görev 
Sayı 

(N) 

Ortalama 

( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

p Fark 

Uzman Hekim 33 3,5758 1,13276 

Asistan Hekim 73 3,7945 ,61709 

Hemşire 44 3,1705 ,84869 

Toplam 150 3,5633 ,85980 

0,000 
Asistan Hekim-
Hemşire 

 

Tablo 4.95. Sağlık Personelinin Görev Durumlarına Göre Organ Ticareti 
Konusundaki Görüşlerine Đlişkin ANOVA Sonuçları  

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplararası 10,698 2 5,349 

Gruplariçi 99,450 147 ,677 

Toplam 110,148 149  

7,907 ,001 
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“Organ ticareti konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik indeks 

puanlarının” dağılımı hastanelere  göre incelendiğinde, CTF çalışanlar ve 

hastaların  3,64, Đstanbul Tıp Fakültesi çalışanları ve hastalarının 3,69,  Haseki 

Hastanesi çalışanları ve hastalarının 3,76 ortalama puan aldıkları saptanmıştır.  

(Tablo 4.96). “Organ ticareti” konusundaki görüşler hastanelere  göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir [F(2-147)=0,535;  p>0,05]. 

 

Tablo 4.96. Hastanelere Göre Organ Ticareti Konusundaki Görüşlerinin 
Dağılımı  

Hastane 
Sayı 
(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) Min Max 

Cerrahpaşa  100 3,6400 ,84710 1,00 5,00 

Đstanbul 100 3,6950 ,87587 1,00 5,00 

Haseki 100 3,7650 ,84523 1,00 5,00 

Toplam 300 3,7000 ,85485 1,00 5,00 

 

Tablo 4.97. Hastanelere Göre Organ Ticareti Konusundaki Görüşlerine 
Đlişkin ANOVA Sonuçları   

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplararası ,785 2 ,393 

Gruplariçi 217,715 297 ,733 

Toplam 218,500 299  

,535 ,586 
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Hastaların  “organ ticareti konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” şuan çalıştıkları klinikteki çalışma sürelerine göre dağılımı 

incelendiğinde, bir yıldan az çalışanların 3,51  bir yıldır çalışanların 3,71, iki 

yıldır çalışanların 3,68, üç yıldır çalışanların 3,82, dört yıldır çalışanların 3,45 ve 

5 yıl ve üzeri çalışanların 3,30 ortalama puan aldıkları saptanmıştır  (Tablo 4.98 ). 

Araştırma grubunun “organ nakli sırasında öncelikli hasta indeks puanları” 

çalışma sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir 

[F(3-146)=1,465;  p> 0,05]. 

Tablo 4.98. Sağlık Personelinin Şuan Çalıştıkları Klinikte Çalı şma Sürelerine 
Göre Organ Ticareti Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Çalışma Süresi 
Sayı 

(N) 

Ortalama 
( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Min. Max. 

Bir Yıldan Az 31 3,5161 ,88961 1,00 4,00 

Bir Yıl 14 3,7143 ,87077 1,50 4,50 

Đki Yıl 27 3,6852 ,69543 2,00 4,00 

Üç Yıl 28 3,8214 ,54796 2,00 3,50 

Dört Yıl 11 3,4545 ,78913 2,00 4,00 

Beş Yıl ve Daha 
Fazla 

39 3,3077 1,07981 1,00 4,00 

Toplam 150 2,9000 ,68358 1,00 4,50 

 

Tablo 4.99..Araştırma Grubunun Hasta ve Sağlık Personeli Olma 
Durumlarına Göre Organ Ticareti Görü şlerinin Dağılımı  

Grup Sayı 

(N) 

Ortalama 

 ( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi(sd) 

t P 

Sağlık 
Personeli  

150 3,5633 ,85980 

Hasta  150 3,8367 ,83041 

Toplam 300  

298 -2,801 0,005 
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Araştırma grubunun  “organ ticareti”  konusundaki görüşlerini içeren 

puanlar hizmet aldıkları servislere göre değerlendirildiğinde dahili tıp 

bilimlerinden hizmet alanların 3.67 ortalama puan aldıkları, cerrahi tıp 

bilimlerinden hizmet alanların ise 3,90 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; 

bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (298)=-1,524; p>0,05]. (Tablo 

100). 

 

Tablo 4.100. Hastaların Hizmet Aldıkları Servislere Göre Organ Ticareti 
Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  

Grup Sayı 

(N) 

Ortalama 

 ( X ) 

Standart 
Sapma (S) 

Serbestlik 
Derecesi 

(sd) 
t P 

Dahili Tıp 
Bilimleri 

43 3,6744 ,93785 

Cerrahi Tıp 
Bilimleri 

107 3,9019 ,77836 

Toplam   

148 -1,524 0,130 

 

 

Tablo 4.101. Hastaların Hizmet Aldıkları Servislere Göre Organ Ticareti 
Konusundaki Görüşlerine Đlişkin ANOVA Sonuçları   

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Standart 

Sapma (S) 
Kareler 

Ortalaması 
F P 

Gruplararası 1,151 3 ,384 

Gruplariçi 48,386 146 ,331 

Toplam 49,537 149  

1,158 ,328 
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Grafik 4.11. Sağlık Personelinin Şuan Çalıştıkları Klinikte Çalı şma Süresine 
Göre Öncelikli Hasta Olgusuna ve Organ Ticaretine 
Bakışları

SAĞLIK PERSONEL ĐNĐN ŞUAN ÇALI ŞTIKLARI KL ĐNKDE ÇALI ŞMA SÜRELER ĐNE 
GÖRE  ÖNCELĐKL Đ HASTA ve ORGAN TĐCARETĐNE BAKI ŞLARI
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4.5. Organ Nakli Konusunda Madde Puanlarının Sağlık Personeli ve 
Hasta Olma Durumlarına Göre Dağılımı 

 

Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“organ bağış kartı olan hastadan ailesine sormadan organ alınabilir” maddesine 

verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastaların (n=22;%14,7) sağlık 

personeline göre daha (n=10;%6,7) daha fazla kararsız oldukları saptanmıştır. 

Sağlık personelinin organ bağış kartı olan hastadan ailesine sormadan organ 

alınabilineceğine ilişkin hastalara göre daha kesin düşüncelerde oldukları 

görülmektedir (Tablo 102) 

 

Tablo 4.102. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Organ Bağış Kartı Olan Hastadan Ailesine Sormadan 
Organ Alınabilir” Maddesine Verdikleri Yanıtların D ağılımı 

H
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T
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GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

9 6,0 14 9,3 10 6,7 56 37,3 61 40,7 150 100 

Hasta 2 1,3 18 12,0 22 14,7 75 50,0 33 22,0 150 100 

Toplam 11 3,7 32 10,7 32 10,7 131 43,7 94 31,3 300 100 

X2=20,551; p=0,000 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“organ naklinde genç olana öncelik tanınmalıdır” maddesine verdikleri yanıtların 

dağılımı incelediğinde hastaların (n=90;%14,7) sağlık personeline göre daha 

(n=74;%6,7) daha fazla katıldıkları saptanmıştır. Hastalar sağlık personeline göre 

organ transplantasyonunda genç hastaya öncelik verilmesi daha çok 

istemektedirler (Tablo 103). 

 

Tablo 4.103  Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Organ Naklinde (Transplantasyonunda) Genç Olana 
Öncelik Tanınmalıdır” Maddesine Verdikleri Yanıtlar ın Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

 K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

3 2,0 16 10,7 13 8,7 74 49,3 44 29,3 150 100 

Hasta 5 3,3 11 7,3 21 14,0 90 60,0 23 15,3 150 100 

Toplam 8 2,7 27 9,0 34 11,3 164 54,7 67 22,3 300 100 

X2=11,451; p=0, 022 
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Organ transplantasyonunda öncelik kriterleri arasında sosyal statü yer 

almalıdır görüşünü her iki grup da kabul etmemektedir. Ancak sağlık personelleri 

öncelik kriterleri arasında sosyal statünün yer almasına hastalara göre daha fazla 

karşı çıkmaktadırlar. Sağlık personellerinin (n=55;%36,7)’si bu görüşüne 

tamamen katılmadıklarını ifade ederken hastaların (n=30;%20)’si tamamen 

katılmadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 104). 

 

Tablo 4.104 Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Organ Naklinde (Transplantasyonunda) Öncelik 
Kriterleri Arasında Sosyal Statü Yer Almalıdır” Mad desine Verdikleri 
Yanıtların Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

N % n % n % n % n % n % 
Sağlık  
Personeli 55 36,7 65 43,3 23 15,3 6 4,0 1 ,7 150 100 

Hasta 30 20,0 75 50,0 33 22,0 11 7,3 1 ,7 150 100 

Toplam 85 28,3 140 46,7 56 18,7 17 5,7 2 7 300 100 

X2=11,324;  p=0,023  
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Organ transplantasyonunda hastanın önceki yaşam alışkanlıklarının bir 

kriter olarak değerlendirilmesine sağlık personelleri(n= 25;%16,7) hastalara 

(n=14;%9,3) göre daha fazla karşı çıkmaktadırlar (Tablo 4.105). 

 

Tablo 4.105. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Organ Naklinde (Transplantasyonunda) Öncelik 
Kriterleri Arasında Hastanın Önceki Yaşam Alışkanlıkları Yer Almalıdır” 
Maddesine Verdikleri Yanıtların Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

25 16,7 33 22,0 38 25,3 44 29,3 10 6,7 150 100 

Hasta 14 9,3 38 25,3 58 38,7 35 23,3 5 3,3 150 100 

Toplam 39 13,0 71 23,7 96 32,0 79 26,3 15 5,0 300 100 

X2=10,313; p=0, ,035 
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Organ nakli sırasında hastanın bakmakla yükümlü olduğu birey sayısının 

bir kriter olmasına ilişkin görüş konusunda hem sağlık personeli (n=40;%26,7) 

hem de hastalar (n=32%21,3) kararsızdır (Tablo  106).   

 

Tablo 4.106.  Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Organ Naklinde (Transplantasyonunda) Öncelik 
Kriterleri Arasında Hastanın Bakmakla Yükümlü Oldu ğu Birey Sayısı Yer 
Almalıdır” Maddesine Verdikleri Yanıtların Da ğılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

N % n % n % n % n % N % 

Sağlık 
Personeli 

10 6,7 52 34,7 40 26,7 38 25,3 10 6,7 150 100 

Hasta 7 4,7 34 22,7 32 21,3 59 39,3 18 12,0 150 100 

Toplam 17 5,7 86 28,7 72 24,0 97 32,3 28 9,3 300 100 

X2=12,018; p=0, ,017 

 

 



 183 

Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“organlarımı bağışlamada bir sakınca görmüyorum” maddesine verdikleri 

yanıtların dağılımı incelediğinde sağlık personelin (n=7;%4,7) hastalara göre daha 

(n=6;%4) daha fazla “katılmadıkları”  saptanmıştır (Tablo 107). Ayrıca sağlık 

personelinin %10’nunun kararsız oldukları tespit edilmiştir. Fark istatistiksel 

olarak anlamlıdır (X2=9,626; p<0,05).  

 

Tablo 4.107.  Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Organlarımı Ba ğışlamada Bir Sakınca Görmüyorum” 
Maddesine Verdikleri Yanıtların Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

0 ,0 7 4,7 16 10,7 69 46,0 58 38,7 150 100 

Hasta 3 2,0 3 2,0 11 7,3 71 47,3 62 41,3 150 100 

Toplam 3 1,0 10 3,3 27 9,0 140 46,7 120 40,0 300 100 

X2=5,688; p=0, ,224 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“hekimlerin organ bağışlaması mesleki (profesyonel) bir sorumluluktur” 

maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastaların (n=63;%42) 

sağlık personeline göre  (n=45;%30) daha fazla “katıldıkları”  saptanmıştır (Tablo 

108 ). Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (X2=9,626; p<0,05).  

 

Tablo 4.108. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Hekimlerin Organ Ba ğışlaması Mesleki (Profesyonel) 
Bir Sorumluluktur” Maddesine Verdikleri Yanıtların Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % N % n % n % 

SağlıkPersoneli 13 8,7 18 12,0 36 24,0 45 30,0 38 25,3 150 100 

Hasta 5 3,3 9 6,0 34 22,7 63 42,0 39 26,0 150 100 

Toplam 18 6,0 27 9,0 70 23,3 108 36,0 77 25,7 300 100 

X2=9,626; p=0, ,047 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre “aile 

üyelerinden birisinin diğer üyelerden habersiz organ bağışladığının bilinmesi aile 

içinde gerginliği artırır” maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde 

hastaların (n=25;%16,7)) sağlık personeline göre  (n=18;%12) daha fazla 

“tamamen katıldıkları”  saptanmıştır (Tablo 109). Fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildir (X 2=2,819; p>0,05).  

 

Tablo 4.109.  Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Aile Üyelerinden Birisinin Di ğer Üyelerden Habersiz 
Organ Bağışladığının Bilinmesi Aile Đçinde Gerginliği Artırır” Maddesine 
Verdikleri Yanıtların Da ğılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

N % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

7 4,7 45 30,0 17 11,3 63 42,0 18 12,0 
150 100 

Hasta 7 4,7 35 23,3 21 14,0 62 41,3 25 16,7 150 100 

Toplam 14 4,7 80 26,7 38 12,7 125 41,7 43 14,3 300 100 

X2=2,819; p=0,589 

 



 186 

 

Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre “çok 

sevdiğim birinin organlarını öldükten sonra bağışlarım” maddesine verdikleri 

yanıtların dağılımı incelediğinde hastaların (n=87;%58)) sağlık personeline göre  

(n=63;%42) daha fazla “katıldıkları”  saptanmıştır (Tablo  4.110). Fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (X2=14,7822; p<0,05).  

 

Tablo  4.110. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Çok Sevdiğim Birinin Organlarını Öldükten Sonra 
Bağışlarım” Maddesine Verdikleri Yanıtların Da ğılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

3 2,0 7 4,7 41 27,3 63 42,0 36 24,0 150 100 

Hasta 9 6,0 2 1,3 25 16,7 87 58,0 27 18,0 150 100 

Toplam 12 4,0 9 3,0 66 22,0 150 50,0 63 21,0 300 100 

X2=14,7822; p=0,005 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“ihtiyacım olduğunda bana organ aktarımı yapılmasında bir sakınca yoktur” 

maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastaların (n=74;%49,3) 

sağlık personeline göre  (n=55;%36,7) daha fazla “tamamen katıldıkları”  

saptanmıştır (Tablo 4.111 ). Fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (X 2=5,539; 

p>0,05). 

 

Tablo 4.111. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “ Đhtiyacım Olduğunda Bana Organ Aktarımı 
Yapılmasında Bir Sakınca Yoktur” Maddesine Verdikleri Yanıtların 
Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 2 1,3 5 3,3 6 4,0 82 54,7 55 36,7 150 100 

Hasta 1 ,7 4 2,7 7 4,7 64 42,7 74 49,3 150 100 

Toplam 3 1,0 9 3,0 13 4,3 146 48,7 129 43,0 300 100 

X2=5,539; p=0 ,236  
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“ömür boyu mahkûmiyet cezası almış kişilerden iki adet olan organlarının biri 

alınmalıdır” maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastaların 

(n=65;%43,3)) sağlık personeline göre  (n=28;%18,7) daha fazla “kararsız”  

oldukları saptanmıştır (Tablo 4.112.). Fark istatistiksel olarak anlamlıdır 

(X2=31,6155; p<0,05). 

 

 

Tablo 4.112. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Ömür Boyu Mahkûmiyet Cezası Almış Ki şilerden Đki 
Adet Olan Organlarının Biri Alınmalıdır” Maddesine Verdikleri Yanıtların 
Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 
GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

38 25,3 58 38,7 28 18,7 19 12,7 7 4,7 150 100 

Hasta 20 13,3 29 19,3 65 43,3 27 18,0 9 6,0 150 100 

Toplam 58 19,3 87 29,0 93 31,0 46 15,3 16 5,3 300 100 

X2=31,6155 p=0,000 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“beyinsiz doğan (anensefalik)  bebekler donör olarak kullanılabilir” maddesine 

verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastalar ve sağlık personelinin kararsız 

oldukları (n=66;%44) saptanmıştır (Tablo 4.113.).  Fark istatistiksel olarak 

anlamlı değildir (X 2=8,163; p>0,05). 

 

Tablo 4.113. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Beyinsiz Doğan (Anensefalik)  Bebekler Donör Olarak 
Kullanılabilir” Maddesine Verdikleri Yanıtların Da ğılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

13 8,7 39 26,0 66 44,0 20 13,3 12 8,0 150 100 

Hasta 17 11,3 24 16,0 66 44,0 34 22,7 9 6,0 150 100 

Toplam 30 10,0 63 21,0 132 44,0 54 18,0 21 7,0 300 100 

X2= 8,163,  p= 0,086 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“genetik olarak modifiye edilmiş hayvanlardan insana organ aktarılabilir” 

maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde sağlık personelinin 

(n=25;%16,7) hastalara göre  (n=7;%4,7) daha fazla “tamamen katıldıkları”  

saptanmıştır (Tablo 4.114). Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (X2=17,236; 

p<0,05). 

 

Tablo 4.114.  Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Genetik Olarak Modifiye Edilmi ş Hayvanlardan Đnsana 
Organ Aktarılabilir” Maddesine Verdikleri Yanıtları n Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

13 8,7 16 10,7 38 25,3 58 38,7 25 16,7 150 100 

Hasta 9 6,0 11 7,3 37 24,7 86 57,3 7 4,7 150 100 

Toplam 22 7,3 27 9,0 75 25,0 144 48,0 32 10,7 300 100 

X2= 17,236   p=0,002 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre “kan 

bankası gibi organ bankaları kurulmalı ve buralardan organ satın alınabilmelidir” 

maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastaların (n=40;%26,7) 

sağlık personeline göre  (n=17;%11,3) daha fazla “tamamen katıldıkları”  

saptanmıştır (Tablo  4.115). Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (X2=18,693; 

p<0,05). 

 

Tablo 4.115. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Kan Bankası Gibi Organ Bankaları Kurulmalı Ve 
Buralardan Organ Satın Alınabilmelidir” Maddesine V erdikleri Yanıtların 
Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

13 8,7 9 6,0 27 18,0 84 56,0 17 11,3 150 100 

Hasta 4 2,7 12 8,0 14 9,3 80 53,3 40 26,7 150 100 

Toplam 17 5,7 21 7,0 41 13,7 164 54,7 57 19,0 300 100 

X2= 18,693   p=0 ,001 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“kendimin ya da bir yakınımın yaşamı söz konusu olduğunda organ satın 

alabilirim” maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastaların 

(n=24;%16) sağlık personeline göre  (n=16;%10,7) daha fazla “tamamen 

katıldıkları”  saptanmıştır (Tablo  4.116). Fark istatistiksel olarak anlamlı değildir 

(X2=7,916   ; p>0,05). 

 

Tablo 4.116. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Kendimin Ya Da Bir Yakınımın Ya şamı Söz Konusu 
Olduğunda Organ Satın Alabilirim” Maddesine Verdikleri Y anıtların 
Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

8 5,3 9 6,0 38 25,3 79 52,7 16 10,7 150 100 

Hasta 10 6,7 6 4,0 21 14,0 89 59,3 24 16,0 150 100 

Toplam 18 6,0 15 5,0 59 19,7 168 56,0 40 13,3 300 100 

X2= 7,916   p=0 ,095 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“kimsesiz ölülerden organ alınmalıdır” maddesine verdikleri yanıtların dağılımı 

incelediğinde sağlık personelinin (n=96;%64) hastalara göre  (n=68;%45,3) daha 

fazla “katıldıkları”  saptanmıştır (Tablo  4.117.). Fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır (X2=12,163 ; p<0,05). 

Tablo 4.117.  Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Kimsesiz Ölülerden Organ Alınmalıdır” Maddesine 
Verdikleri Yanıtların Da ğılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy

or
um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

T
am

am
en

 
K

at
ılı

yo
ru

m
 

T
op

la
m

 

GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

7 4,7 7 4,7 17 11,3 96 64,0 23 15,3 150 100 

Hasta 13 8,7 12 8,0 31 20,7 68 45,3 26 17,3 150 100 

Toplam 20 6,7 19 6,3 48 16,0 164 54,7 49 16,3 300 100 

X2= 12,163   p=0 ,016 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre “18 

yaşından küçüklerden ailesinin onamı ile aile bireyleri için organları 

alınabilmelidir” maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastaların 

(n=69;%46) sağlık personeline göre  (n=58;%38,7) daha fazla “katıldıkları”  

saptanmıştır (Tablo  4.118 ). Fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (X 2=9,261 ; 

p>0,05). 

 

Tablo 4.118. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “18 Yaşından Küçüklerden Ailesinin Onamı Đle Aile 
Bireyleri Đçin Organları Alınabilmelidir” Maddesine Verdikleri  Yanıtların 
Dağılımı 

H
iç

 
K

at
ılm

ıy
or

um
 

K
at

ılm
ıy
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GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

21 14,0 17 11,3 44 29,3 58 38,7 10 6,7 150 100 

Hasta 13 8,7 28 18,7 28 18,7 69 46,0 12 8,0 150 100 

Toplam 34 11,3 45 15,0 72 24,0 127 42,3 22 7,3 300 100 

X2= 9,261  p=0 ,055 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“canlı organ vericilerden (donörlerden) kendi istekleri ile organ alınmalıdır” 

maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastaların (n=47;%31,3) 

sağlık personeline göre  (n=36;%24) daha fazla “katıldıkları”  saptanmıştır (Tablo  

4.119. ). Fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (X 2=3,905 ; p>0,05). 

 

Tablo 4.119 Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Canlı Organ Vericilerden (Donörle rden) Kendi Đstekleri 
Đle Organ Alınmalıdır” Maddesine Verdikleri Yanıtlar ın Dağılımı 
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GRUP 

n % N % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

3 2,0 5 3,3 11 7,3 95 63,3 36 24,0 150 100 

Hasta 3 2,0 4 2,7 5 3,3 91 60,7 47 31,3 150 100 

Toplam 6 2,0 9 3,0 16 5,3 186 62,0 83 27,7 300 100 

X2= 3,905  p=0 ,419 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“canlı organ vericilerden (donörlerden) yalnızca kendi yakın akrabaları için organ 

alınabilmelidir” maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde  

(n=73;%48,7) hastalara  göre  (n=63;%42) daha fazla “katılmadıkları”  

saptanmıştır (Tablo  4.120. ). Fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (X 2=2,927 ; 

p>0,05). 

 

 

Tablo 4.120.  Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Canlı Organ Vericilerden (Donörle rden) Yalnızca Kendi 
Yakın Akrabaları Đçin Organ Alınabilmelidir” Maddesine Verdikleri 
Yanıtların Dağılımı 
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GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

9 6,0 73 48,7 18 12,0 36 24,0 14 9,3 150 100 

Hasta 11 7,3 63 42,0 20 13,3 46 30,7 10 6,7 150 100 

Toplam 20 6,7 136 45,3 38 12,7 82 27,3 24 8,0 300 100 

X2= 2,927  p=0 ,570 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“diyanet işlerinin organ bağışını destekleyici açıklamaları organ bağışını artırır” 

maddesine verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastaların  (n=92; %61,3) 

sağlık personeline göre  (n=68;%45,3) daha fazla “tamamen katılıyorum”  yanıtını 

vermiştir (Tablo  4.121. ). Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (X2=11,357; 

p<0,05). 

Tablo 4.121.  Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Diyanet Đşlerinin Organ Bağışını Destekleyici 
Açıklamaları Organ Bağışını Artırır” Maddesine Verdikleri Yanıtların 
Dağılımı 
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GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

3 2,0 4 2,7 4 2,7 71 47,3 68 45,3 150 100 

Hasta 1 ,7 5 3,3 7 4,7 45 30,0 92 61,3 150 100 

Toplam 4 1,3 9 3,0 11 3,7 116 38,7 160 53,3 300 100 

X2= 11,357  p=0,023 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“organ aktarımı yalnızca aynı ülke vatandaşları arasında olmalıdır” maddesine 

verdikleri yanıtların dağılımı incelediğinde hastalar ve sağlık personelinin benzer 

yanıtlar verdikleri saptanmıştır (Tablo  4.122.). Fark istatistiksel olarak anlamlı 

değildir (X 2=3,012; p>0,05). 

 

Tablo 4.122. Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Organ Aktarımı Yalnızca Aynı Ülke  Vatandaşları 
Arasında Olmalıdır” Maddesine Verdikleri Yanıtların  Dağılımı 
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GRUP 

n % n % n % n % n % n % 

Sağlık 
Personeli 

38 25,3 68 45,3 15 10,0 20 13,3 9 6,0 150 100 

Hasta 29 19,3 64 42,7 19 12,7 26 17,3 12 8,0 150 100 

Toplam 67 22,3 132 44,0 34 11,3 46 15,3 21 7,0 300 100 

X2= 3,012; p=0, ,556 
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Araştırma grubunun sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

“gelişmiş ülkelerin üçüncü dünya ülkelerini organ bankası olarak kullanmaması 

için gereken tedbirler alınmalıdır” maddesine verdikleri yanıtların dağılımı 

incelediğinde sağlık personelinin  (n=88; %55,3) hastalara göre  (n=48;%32) daha 

fazla “tamamen katılıyorum”  yanıtını vermiştir (Tablo 4.123.). Fark istatistiksel 

olarak anlamlıdır (X2=31,236; p<0,05). 

Tablo 4.123.  Araştırma Grubunun Sağlık Personeli ve Hasta Olma 
Durumlarına Göre “Geli şmiş Ülkelerin Üçüncü Dünya Ülkelerini Organ 
Bankası Olarak Kullanmaması Đçin Gereken Tedbirler Alınmalıdır” 
Maddesine Verdikleri Yanıtların Dağılımı                               
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GRUP 

n % n % n % n % n % N % 

Sağlık 
Personeli 

4 2,7 6 4,0 5 3,3 52 34,7 83 55,3 150 100 

Hasta 
7 4,7 14 9,3 30 20,0 51 34,0 48 32,0 150 100 

Toplam 11 3,7 20 6,7 35 11,7 103 34,3 131 43,7 300 100 

X2= 31,236; p=0,000 
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5.TARTI ŞMA 

 Organ nakilleri,başlangıcından beri bütün dünyada,gerek yeni yasal 

düzenlemelerin oluşmasına yol açmış,gerekse  etik açıdan yoğun tartışmaları 

başlatmış,yaşamsal öneme sahip,çoğu zaman insanın doğasını zorlayan bir tıp 

etiği konusudur.Tıbbın gündeme getirdiği ve özellikle alıcılar açısından büyük 

umut kapılarını aralayan bir hizmet olmuştur. Pekçok katkıyı vaat ederken, 

beraberinde bazı açmaz veya ikilemleri de getirmiştir. 

5.1. Araştırma Grubunun Tanımlayıcı Özelliklerine Đlişkin 
Tartı şmalar 

 

5.1.1.Hastaların Sosyo- Demografik Özelliklerine Đlişkin Tartı şmalar 

Hastaların cinsiyetleri, yaşları, öğrenim düzeyleri, hizmet aldıkları servis 

yönünden hastaneler arasında homojen bir dağılım görülmüştür. Gruplar 

arasındaki bu homojenite istatistiksel açıdan gruplar arasındaki 

değerlendirilmelerin anlamlı bir şekilde yapılabileceğini göstermektedir. Bu bulgu 

ayrıca hastalara organ nakli konusunda hastane seçiminde de yaş, cinsiyet ve 

öğrenim durumu gibi değişkenlerin etki etmediğini açıklamaktadır. Üniversite 

hastanelerine daha çok öğrenim düzeyi yüksek kesimin gittiği folklorik bilgisi 

organ nakli konusunda geçersizdir.  

Hastaların öğrenim düzeylerinin büyük oranda ilköğretim ve lise 

düzeyinde olması organ nakli ile ilgili hazırlanacak eğitim modüllerinin orta 

eğitim düzeyinde olmasını gerektirmektedir.  

   

5.1.2.Sağlık Personelinin Sosyo- Demografik Özelliklerine Đlişkin 
Tartı şmalar 

Sağlık personelinin ünvanları, ailesinde organ nakli yapılan birey olma 

durumu, organ nakli ile ilgili birimde çalışma süreleri, Biyotıp Sözleşmesini 

duyma durumları, organ nakli konusundaki düşüncelerinin yakınları tarafından 
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bilinme durumları açısından hastaneler arasında homojen bir dağılım görülmüştür. 

Sağlık personelinin halen çalıştıkları klinikteki çalışma süreleri açısından ise 

hastaneler arasında heterojen bir dağılım görülmüştür.   

Organ nakli ile ilgili çalışan sağlık personelinin temel uğraşısı olan organ 

nakli konusundaki düşüncelerinin yakınları tarafından bilinmemesi (%56) sağlık 

çalışanlarının yakınları ile işleri konusunda aktarımda bulunmadıkları ve 

yaşamlarında bu konuyu yakınları ile paylaşma gereksinimi duymadıklarını 

çağrıştırmaktadır. Đsveç’te 15-18 yaşlarında 1447 öğrenci ile yapılan araştırmada 

öğrenciler, ailelerinin organ nakli ile ilgili düşüncelerini büyük oranda bildiklerini 

ifade etmişlerdir (112). Buna karşın Türkiye’de organ nakli ile uğraşan sağlık 

personellerinin dahi yaklaşık %46’sının ailesinin organ nakli konusundaki 

düşüncelerini bilmediğini iletmesi konunun Türk kamuoyundaki yerini gösterir 

niteliktedir. Bu durum sağlık personellerinin organ naklini yalnızca hastane 

ortamında çalışılan bir uğraş olarak görmelerini düşündürmektedir. 

Toplumun organ nakli konusunda daha duyarlı olması için organ naklinin 

yalnızca hastane koridorlarında konuşulan bir konu olmaktan öteye geçerek 

yaşamın bir parçası haline gelmesi gerektiği düşünülmektedir. Organ nakli 

konusunda olumlu düşünceleri olan ülkelerden biri olan Đsveç’te Sanner (1998) 

tarafından yapılan bir çalışmada yetişkin Đsveç popülasyonun organ bağışına 

istekli grubunun oranının son 10 yılda %68’lerden %50’lere indiği saptanmıştır 

(113). Bu da konuyla ilgili tutumların eskisine göre daha negatif, daha az pozitif 

olduğunun göstergesi olarak söylenebilir. Bireylerin organ nakli ile ilişkin 

görüşleri durağan olmayıp sürekli bir değişim içerisindedir (114, 115, 116, 117, 

118, 119, 120, 121, 122, 123). 
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5.2. Araştırma Grubunun Organ Nakli Konusundaki Bilgi 
Düzeylerine Đlişkin Tartı şma 

 

5.2.1.Araştırma Grubunun Hasta ve Sağlık Personeline Organ Nakli 
Đle Đlgili Sorulan Ortak Sorulara Đlişkin ( Ortak Soru 8) Bilgi Düzeylerine 
Đlişkin Tartı şma 

Araştırma grubunun  “organ nakli ile ilgili Türkiye Sağlık Mevzuatı bilgi 

toplam puanları” sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre 

değerlendirildiğinde sağlık personelinin 2.65 ortalama puan aldıkları, hastaların 

ise 3,25 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Hastaların organ nakli ile ilgili Türkiye sağlık mevzuatı konusundaki 

bilgilerinin sağlık personelinden daha fazla olması, öğrenmede önemli bir rol 

oynayan güdülenme9 ve hazırbulunuşluk10 düzeyi ile açıklanabilir (124, 125).  

Hastaların  “organ nakli bilgi toplam puanları” hizmet aldıkları servislere 

göre değerlendirildiğinde dahili tıp bilimlerinden hizmet alanlar (3,50) ile cerrahi 

tıp bilimlerinden hizmet alanların (3,15) arasındaki bilgi düzeyleri birbirine yakın 

bulunmuştur. Hastaların bilgi düzeylerinin servis farkı gözetmeden birbirine yakın 

olması hastaların öğrenme düzeylerinde servislerin; dolayısıyla sağlık 

personellerinin ve hastaların öğrenmesinde önemli bir rol oynayan serviste yatan 

diğer hastaların etkisinin olmadığını düşündürmektedir. 

                                                 

8 Ortak soru: Hasta ve sağlık personelinin organ nakli konusundaki Türkiye Sağlık Mevzuatı 

konusundaki bilgi düzeylerini ölçmeye yarayan sorulardır. Hasta ve sağlık personeli ayrımı 

yapılmadan her iki gruba sorulan ortak soruları içermektedir. 

9 Güdülenme: Đçten gelen itici kuvvetlerle (dürtülerle), belli bir hedefe yönelen, belli gayesi olan 

davranışlardır. Güdülenmenin ihtiyaçlar, dürtü ve teşvik ediciler olmak üzere üç unsuru vardır. 

Đhtiyaçlar, herhangi bir fizyolojik ya da dengesizliğin sonucunda oluşurlar. Örneğin, susuz kalınca 

su içme, acıkınca yemek yeme ihtiyacında olduğu gibi… Dürtü, ihtiyacı yerine getirebilmek için 

organizmayı hedefe yöneltir. Örneğin, açlığın organizmayı yiyeceğe, susuzluğun suya, 

arkadaşsızlığın arkadaş aramaya doğru yönlendirmesi gibi. Bakınız: Sürekli ve Tevrüz,1996. 

10 Hazırbulunuşluk: Đnsanın öğreneceği konu için gereken bilişsel, duyuşsal, devimsel yeterliliğe 

ulaşmış ve konu ile ilgili ön yaşantıları edinmiş bulunmasına, öğrenmeye hazırbulunuşluk denir. 

Bkz:Başaran Đ.E.(1994), Eğitime Giriş, 4. Baskı, Kadıoğlu Matbaası, Ankara, 
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Organ nakli konusunda hizmetiçi eğitim alan personel ile almayan 

personel arasında istatistiksel olarak anlamlı fark çıkmamıştır. Bu durum alınan 

hizmetiçi eğitimin etkisiz olduğunu göstermektedir. Etkisiz olan hizmet içi 

eğitimin nedenleri güdülenme, hazırbulunuşluk, müfredat vb eğitim bileşenleri 

olabilir.  

Hekimlerin ve hemşirelerin lisans düzeyindeki organ nakli konusundaki 

mevzuata ilişkin eğitim müfredatlarına bakıldığında organ nakli ile ilgili 

bilgilerinin yalnızca deontoloji derslerinde kısa süreli bir konu olarak işlendiği 

saptanmıştır. Konuya lisans eğitiminde yetersiz ders süresi nedeniyle gereği kadar 

değinilememesi sonucu çıktığı düşünülen eksiklik, hizmetiçi eğitim ile 

giderilmeye çalışılsa da bu anlamda hizmetiçi eğitimin yetersiz kaldığı 

görülmektedir.  

Türkiye’de tıp fakültesi ve sağlık personeli yetiştiren diğer okulların 

öğrencileri ile ilgili yapılan organ nakli ile ilgili çalışmalara bakıldığında 

öğrencilerin organ nakli ile ilgili eğitim isteme durumlarını gösterir bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Organ nakli ile ilgili bilgilerin istenirliğine ilişkin Đsveç’te 15-18 

yaşları arasında 1447 öğrenciyle yapılan bir araştırmada, öğrencilerin %70’inin 

transplantasyon ile ilgili konuların okul müfredatına eklenmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir (112). Bu durum organ nakli ile ilgili bilgilerin yalnızca sağlık 

personeli yetiştirmeye yönelik eğitim kurumlarında değil lise düzeyinde dahi 

verilmesi ve organ aktarımı konusunda bilinçlenmenin tüm kitleyi kapsayacak 

durumda olmasını destekler niteliktedir.   

Organ bağışı ile ilgili bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde kendilerine organ 

naklini kabul etmek ile organ bağışına olumlu bakmak arasında belirli bir ilişki, 

bağlantı bulunmuştur (126, 127). Bilgili olmak, dolayısıyla karar almak aldığı 

kararın sonucu ne olursa olsun mutlu olmak üçlemesini Kynikler Okulunda 

görmekteyiz. Kynikler Okulunun kurucusu Antisthenes11’e göre kişi, bilginin 

                                                 

11 Kynikler Okulu’nun kurucusu, anası Trakyalı bir köle, babası yoksul bir Atinalı olan 

Antisthenes’tir (444-368). Okulun en önemli temsilcisi ise Atina’ya göç etmiş olan Sinoplu 

Diogenes’tir (411-323). Đlk önceleri sofist Gorgias’ın dersleri izlemiş, ardından Sokrates’in 
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yardımıyla erdemin özünü anlayıp yaşamdaki etkisini ve önemini kavrar. Bunun 

sonucunda da tam anlamıyla erdemli bir yaşam sürüp mutluluğa ulaşır. Bu 

bakımdan, bilgi, erdem ve mutluluk birbiriyle yakından bağlantılıdır; hatta hepsi 

ayrılmaz bir bütünü oluşturur (128, 129). Organ bağışlamanın erdemli bir davranış 

olduğu ön kabulü (a priori)12 (130) bağlamında bilginin artması ile organ 

bağışının artacağını Kynik ahlak öğretisi kapsamında da söyleyebiliriz.  

Aristoteles mutluluğu “erdeme uygun olan ruhun etkinliği” olarak 

tanımlamakta ve bunun bütün bir yaşamı kapsaması gerektiğini vurgulamakta, 

kişinin erdemli yaşamakla mutlu olacağını, iyiye ulaşacağını belirtmektedir (131). 

Organ nakli ile ilgili bilgi eksikliği yalnız Türkiye’ye has bir olgu değildir. 

Almanya’da 1. sınıf tıp öğrencileri arasında Wochenschr tarafından yapılan bir 

araştırmada da öğrencilerin organ bağışının hukuki yanlarıyla ilgili çok az şey 

bildikleri hatta öğrencilerin yalnızca %25’inin ülkelerinde organ nakliyle ilgili bir 

yasanın varlığından haberdar oldukları saptanmıştır (132).  

Türkiye’de organ nakli ile ilgili TCK’daki değişiklikleri duyan hastalar 

araştırmamızda yalnızca %28 olarak saptanmıştır. Ancak burada araştırma yapılan 

grubun organ yitimini bizzat yaşayan kitle olması dikkate değer olup yasadan 

doğrudan etkilenecek bir grubun bu kadar düşük oranda TCK’daki organ nakli ile 

ilgili değişikli ği duyması yasanın ya kamuoyu tarafından yeterince 
                                                                                                                                      
dostluğunu kazanmış olan Antisthenes, okulunu Kynosargos denilen bir yerde kurmuştur. Bundan 

dolayı da okula, bu sözcükten türeyen Kynik adı verilmi ştir. 

Antisthenes, Sokrates’in düşüncelerinden çok, onun kişili ğinden ve yaşam biçiminden 

etkilenmiştir. Öğretisinin temelini nefse hakim olma, maddesel zenginliklere kapılmama, azla 

yetinme gibi Sokratesçi yaşam ilkeleri oluşturmaktadır. Antisthenes’e göre, insan için en büyük 

iyilik erdemdir. Öğretilebilir olan erdem, kişinin kendi kendine yeterli dolayısıyla özgür olmasını 

sağlayıp yaşama anlam kazandırır. Kişinin kendini erdemli kılması çevresindeki zenginliklere, 

nesnelere, eğilimlere ve güzellik, soyluluk ya da onur gibi toplumsal değerlere kayıtsız kalarak 

yalın, azla yetinen, belli ölçüde çileciliği içeren bir yaşam sürmesi ile olanaklıdır (Bakınız; 

Ağaoğuları,2004). 

12 A priori (Önsel) (1) Deneyden ve tecrübeden bağımsız olarak başından ve peşinen duğru olan, 

doğru kabul edilen (2) Tecrübeden bağımsız olarak ve ondan önce bilinen, mevcut olan bilgi. 

Bkz:Yayla A (2005) Siyasi Düşünceler  Sözlüğü, 3. Baskı, Adres Yayınları, Ankara 
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olgunlaştırılmadan yasalaştırılması ya da hastaların konuya çok duyarsız 

olmalarını düşündürmektedir.  Ancak hastaların sağlık personeline göre organ 

nakli ilişkin mevzuat konusunda daha bilgili olmaları hastaların duyarsız olmaları 

argümanını değilleyecek niteliktedir.  

Hastalar içerisinde TCK’daki organ nakli konusundaki değişikliklerin 

küçük bir grup tarafından bilinmesi organ nakli bekleyen diğer hastaların ise 

yapılacak değişiklikleri bilen diğer hastalardan bu değişiklikleri duymaması 

hastalar arasında yeterince etkileşimin olmadığını göstermektedir. Bu 

etkileşimsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Bu anlamda organ nakli bekleyen 

hastaların sosyolojik açıdan bir sosyal grup13 olarak tanımlanması güçleşmektedir. 

Çünkü sosyal grup bileşenlerinden biri olan sosyal ilişki14 bu grupta yer 

almamıştır. Sosyal grup olmayan kitlelerin kendilerine dair çıkabileceklere (yasa, 

yönetmelik, tüzük, vb) karşı tavır oluşturmaları olanaksızdır. Bu grupların sosyal 

grup olarak işlev görmeleri gerekmektedir.  

Kaliforniya Orange County’de yapılan bir çalışmada, çalışmaya 

katılanların dörtte üçünün organlarını bağışlamak istediği ancak üçte birinden 

azının organlarını bağışlamak için gerekli düzenlemeleri yaptığı görülmüştür 

(126).  

                                                 

13 Sosyal grup: Belli ortak özelliklere sahip, etkileşim ve ilişki içinde bulunan iki veya daha fazla 

kişinin meydana getirdiği göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğudur.  

Sosyal Grubunun Özellikleri ve fonksiyonları 1 - Grup üyelerin ortak bir amaca sahip olması  2 - 

Đki veya daha fazla kişiden oluşması 3 - Üyelerin karşılıklı sosyal ilişkide oluşması 4 - Göreli bir 

sürekliliğin bulunması 5 - Grup üyeleri arasında işbirliği ve iş bölümü vardır. 6 - Grubun bireylerin 

beklentilerine cevap vermesi 7 - Grup bireyleri arasında biz bilincinin olması 8 - Grup üyeleri 

arasında rol ve statü dağılımı vardır. 9 - Grup üyelerine baskı yapar ve yol gösterir. 10 - Yapı ve 

fonksiyon bakımından zamanla değişir. 11 - Bireyi sosyalleştirir, tutumları değiştirir, pekiştirir. 12 

- Grup birey için bir güvencedir. 13 - Grup, işlevini yerine getirdiği sürece vardır. 14 - Kültür grup 

aracılığıyla nesilden nesile aktarılır.  

14 Sosyal Đli şki: Birbirinden haberdar olan en az iki insan arasında belirli bir süre devam eden, anlamlı ve 

belirli amaçlar etrafında kurulan sosyal bir bağdır. 
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 Yasanın birebir etkilediği ilgililer dahil olmak üzere genel olarak 

kamuoyu tarafından bilinmemesi yeterince olgunlaştırılmadan yürürlüğe girmesi 

ile ili şkilendirilebilir. Ünver (2005) Yeni TCK’nin oluşma öyküsünü şu şekilde 

ifade etmektedir.  “…artık özellikle bu kadar önemli ve uzmanlığı gerektiren 

konularda çok kısa sürelerde, örneğin bir gecede bilim çevrelerinin görüşleri 

alınmadan veya görüş sormakla birlikte bu görüşlerin hiçbir surette dikkate 

alınmadan uzman olmayanlarca kanun yapılması zararlı tutumundan 

vazgeçilmelidir” (36). Hatta Ünver yasa oluşturma sürecinde yalnızca sağlık 

personeli, hukukçu ve alandaki uzmanların değil yasadan doğrudan ya da dolaylı 

bir şekilde etkilenecek tüm kesimlerin görüşlerinin alınması gerektiğini ifade 

etmektedir. TCK’nın oluşturulma süreci Antik Yunan’daki Theleme Manastırı15 

(133,134) rahiplerinin manastır dışındakilerin yaşamına dair karar alma sürecine 

benzetilebilir.  

Hayek’e göre16 (135)  yasaları seçimle gelen yöneticilerin eline bırakmak, 

“krema kavanozunu kedinin sorumluluğuna bırakmaya benzer”. Yasa özgür 

insanlardan oluşan bir toplulukta ortaya çıkmaktadır. Yasa neyin doğru neyin 

yanlış olduğu konusundaki genel kanaate dayanan geniş ölçüde bir mutabakatı 

gerektirir. Ve günümüzde yasa diye adlandırılan bir çok hüküm bugün, adaleti 

korumak için değil, idari mekanizmayı çalıştırmaya yönelik olarak dizayn edilmiş, 

bu tipte idari yasama faaliyetidir. Türkiye’deki yeni ceza yasasının oluşturulma 

süreci ve amacı da, Hayek’in endişelerini haklı çıkarır niteliktedir.  

Hastaların TCK’daki organ nakli ile ilgili değişiklikleri duyma durumları 

ile organ nakli ile ilgili genel mevzuat bilgi düzeyleri araştırıldığında duyanların 

                                                 
15 Theleme Manastırının en önemli özelliği kalın duvarlarıdır. Đçeride, kimse bu zenginliğin, 

mutluluğun ve eğlencenin nereden geldiğini merak etme gereği duymaz; bu da sürekli ve bol bol 

edinimlerin karşılığıdır. ‘öteki tarafı’ kimse görmez ne de görmek için heveslidir, altı üstü öteki 

taraftır işte. Bakınız: Bauman;1997; Yalçınkaya;2004) 

16Hayek’e göre hukukun üstünlüğü ilkesi, hükümetin zorlayıcı gücünün genel kurallara uygunluk dışında 

kullanılmamasını kuralların bilinmesinin ve kesin olmasını insanlara eşit muamele edilmesini yani yasaların 

kişileri dikkate alarak uygulanmaması gerekmektedir. Ayrıca iktidarın bir şekilde de sınırlandırılması esastır. 

O da hukuk ve yasaların olması ve yasama ve yürütmenin ayrılması ile olanaklıdır. Ancak Hayek güçlerin 

ayrılmasını da yeterli görmemekte ayrıca güçlerin (yasama-yürütme) zapt-ü rapt altına alınmasının gerektiğini 

belirtmektedir. (Bakınız: Hayek, 1993) 
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duymayanlardan daha yüksek toplam bilgi puanlarına sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Hastaların yalnızca TCK’daki değişiklikleri dahi duyma durumlarının 

bilgi düzeylerindeki bir artışı gerçekleştirdiği dikkate alındığında kanun yapma 

sürecinde hizmet alanların politika üretme sürecine etkin katılımının yasaların 

uygulanabilirliğini ve kabulünü daha etkin kılacağını açıklar niteliktedir. 

TCK’da organ nakli ile ilgili değişiklikleri duyan hastaların organ nakli 

konusundaki bilgi düzeylerinin duymayanlara göre daha yüksek olması, ilgi ve 

öğrenme konusundaki pozitif korelâsyonu göstermektedir. Bu anlamda organ 

nakli ile ilgili hazırlanacak eğitim modellerinde hazırbulunuşluk diyagramı 

içerisine mutlaka paralel ilgi alanlarını da entegre etmek gerekmektedir. Bu 

paralel ilgi alanları diğer konulardaki sağlık mevzuatları, güncel olaylar olabilir.  

TCK’daki organ değişikli ği ile ilgili maddeler hem hizmet veren hem de 

hizmet alan açısından yeni yükümlülükler getirmektedir.  

Araştırma grubunda yer alan sağlık personelinin  “organ nakli mevzuat 

bilgi puanlarının” görev durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, uzman 

hekimlerin 2,09, asistan hekimlerin 2,80, hemşirelerin 3,90 ortalama puan 

aldıkları saptanmıştır. Araştırma grubunun “organ nakli mevzuat bilgileri” görev 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Gruplar 

arasındaki fark incelendiğinde hemşire- uzman hekim ve hemşire- asistan hekim 

arasında fark olduğu saptanmıştır.  

Hemşirelerin uzman hekimlerden ve asistan hekimlerden görece organ 

nakli konusundaki mevzuat konusunda daha fazla bilgili olmaları hastalarla daha 

çok iletişime geçmekte olan grubun hemşireler olması ve bu nedenle de 

hemşirelerin yasal mevzuat konusunda kendilerini yetiştirme gereksinimi 

duymalarından olabileceği düşünülmektedir.  
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Hemşirelerin deontoloji ders müfredatları17 incelendiğinde hemşirelerin 

müfredatlarının hekimlerin deontoloji ders müfredatlarından görece daha fazla 

organ nakli ile ilgili mevzuata ilişkin bir bilgi içermediği görülmüştür. Ancak bu 

durumun yalnızca hemşirelerin hastalarla daha fazla zaman geçirdikleri için 

bilgilerini geliştirmeye gereksinim duydukları nedenselliğiyle açıklanmasının 

yetersiz olduğu düşünülmektedir. “Nedeni açıklamaya yönelik yapılan regresyon 

analizlerinde de”18 bu durumu açıklar bir bilgiye erişilmemiştir.  

 Hekimlerin “mesleğini” uygulama esnasında yalnızca teknik bilgilerini 

kullanma gereksinimi duymalarının da mevzuatı görece daha az bilmelerinde 

etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Ancak sağlık hizmetlerinde tıbbı boyut ve 

sosyal boyutun bir bütün olarak algılandığı gözlenmiştir. Bu bağlamda hastaların 

organ nakli konusundaki sağlık mevzuatı açısından sağlık meslek grupları 

arasında hekimlere hemşirelere göre daha fazla güvenme eğiliminde oldukları 

düşünülmektedir. Bu durum “bilgilerin bütünlük içerisinde algılanmasından” 

kaynaklanmaktadır. “Teknik bilgiyi daha çok bilenin hukuksal bilgiyi daha çok 

bileceğine” ili şkin inanç bu durumu destekler niteliktedir. Hekimlerin hukuksal 

bilgiyi de bileceğine ilişkin yanılsama algısal eğilimlerden19 halo etkisi20, 

                                                 
17 Konuyla ilgili 5 üniversitenin sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü ve tıp fakülteleri deontoloji ders 

müfredatları incelenmiştir. Bu inceleme yalnızca organ nakli konusundaki mevzuat kapsamında 

gerçekleştirilmi ştir. Söz konusu üniversiteler Đstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe 

Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi’dir. Söz konusu üniversitelerin seçilmesinde 

mezun verdikleri öğrenci sayıları dikkate alınmıştır. Araştırma da örneklemin mezun oldukları üniversiteler 

sorgulanmamıştır. 

18 Regresyon analizi birden fazla değişken ve bunlar arasındaki bağıntıların incelenmesinde kullanılan bir 

yöntemdir. 

19 Algısal eğilim: Başkalarına ilişkin yargılarımızı çarpıtan ya da saptıran kimliklenebilir 

durumlara denir. Başlıcaları halo etkisi, mantıksal hata, olumluluk eğilimidir. Bakınız: Freedman 

ve ark (1998) 

20 Halo etkisi: Başkalarına ilişkin izlenimleri, çoğu zaman ve çoğu kişide bulunan birçok eğilim 

etkiler. Başkalarına ilişkin algılarımızın çoğu iyilik ya da kötülük açısından değerlendirmelere 

dayanır. Algıladığımız insanların diğer bütün özellikleri bu karardan çıkartılır. Bu eğilime halo 

etkisi denir. Bakınız: Freedman ve ark (1998) 
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mantıksal hata21 ve olumluluk eğilimleri 22 ile açıklanabilir (136). Ancak 

bunlardan hangisi olduğunu bulabilmek için sosyal psikoloji disiplininin 

yöntembilgisel özelliklerini kullanmak gerekmektedir ki bu araştırma kapsamamız 

dışındadır. Ancak algısal bir yanılsama olduğu aşikardır. Bu durum Türk 

sosyolojik yapısı düşünüldüğünde paternalist yaklaşımın özdeşleştiği hekimlik 

mesleği, hastaların ve diğer sağlık personellerinin öğrenme durumlarında ‘ileriye 

ket vurma23’  durumuna neden olabilir. Bu durumda hekimlerin doğru bilgi 

aktarımında önemli rol oynamalarından dolayı mevzuat konusunda özel bir 

eğitime gereksinimleri vardır. 

Aristoteles aklı dolayısıyla da bilgiyi üçe ayırarak tıp bilgisini teknik aklın 

ürünü olan teknik bilgi olarak görmekte, hukuki bilgiyi ise pratik aklın bir ürünü 

olarak görmektedir24 (137, 138). Aristoteles’de bilgi üçe ayrılmasına rağmen 

birbirleriyle etkileşim içindedir. Bu bağlamda hastaların organ nakli konusunda 

                                                 
21 Mantıksal hata: Birinin zeki olduğunu bilme birçok insanın, o kişinin aynı zamanda etkin, 

kurnaz, hayal gücü yüksek, ne yaptığını bilir ve güvenilir biri olduğuna inanması sonucunu 

doğurur. Bir kişinin kaba olduğunu bilme ise, çoğunluğun o kişiyi huysuz, kabadayı, soğuk birisi 

olarak algılanmasına neden olur. Verilen bir özellikten mantıksal olarak birçok özellik çıkarma 

işlemidir. Zekâ her zaman etkinliği gerektirmez, kabadayılıkta her zaman huysuzluğu birlikte 

getirmez. Bu gibi sonuçlar çıkarma eğilimine mantıksal hata (logical error) denir Bakınız: 

Freedman ve ark (1998). 

22 Olumluluk eğilimi: Başka insanlar hakkında olumsuz değerlendirmelerden daha çok olumlu 

değerlendirmeler yapma eğilimi vardır. Bu duruma olumluluk yanlılığı (eğilimi) denir Bakınız: 

Freedman ve ark (1998). 

23 Đleriye ket vurma; önceki öğrenilen bilgilerin daha sonra öğrenilenleri engellemesi de ileriye ket 

vurma (proactive interference) dır (Eggen ve Kauchak, 1992; Senemoğlu, 1997; Koptagel, 1984; 

Baymur, 1984). 

24 Aristoteles için, aklın teorik, pratik ve teknik olmak üzere üç türü vardır. Teorik akıl, 

gerçekleşmeleri insan yaşamının en yüksek şeklini meydana getiren entelektüel erdemlerle 

irtibatlandırılır. Pratik akıl ise, fiziki dünyanın tam tersine, insani kontrole tabi olan moral 

erdemlerle –etik ve politikayla- yakından ilişkilidir. Pratik akıl, bizim amaçlarla araçları enine 

boyuna düşünüp, bunları birbirleriyle ahenkli hale getirmemize katkıda bulunur. Teknik akıl 

üretim amaçlı bilgiyle ilişkilidir. Akıl burada tamamen araçsaldır. Bakınız (Bernstein,1983; 

Habermas,1976; Gadamer, 1981; Habermas,1973) 
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hekimlerin hukuki bilgiyi de bileceklerine olan inançları Aristotelyen ekol 

açısından kabul görür niteliktedir. 

  

5.2.2. Sağlık Personelinin Avrupa Biyoetik Sözleşmesi Konusundaki 
Bilgi Düzeylerine Đlişkin Tartı şma 

Araştırma grubunda yer alan sağlık personelinin  “Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesindeki organ nakli ile ilgili mevzuat konusundaki bilgi puanlarının” 

görev durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, uzman hekimlerin 0,1439, 

asistan hekimlerin 0,3493, hemşirelerin 0,5909 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır. 

Sağlık personelinin Avrupa Biyoetik Sözleşmesindeki organ nakli 

konusundaki mevzuata ilişkin bilgi düzeylerinin oldukça düşük çıkması 

düşündürücüdür ve sağlık mevzuatını AB ile eşleştirme (twinning)25  aşamasında 

olan Türkiye için önemli bir sorundur. AB uyum sürecinde muhakkak bu konuda 

sağlık personelinin eğitilmesi gerekmektedir. Zaten Avrupa Konseyi de, Avrupa 

Biyoetik Sözleşmesi’nde yer alan hususların Türk Kamuoyunda yeterince ve 

amaca uygun biçim ve ortamda tartışılmasının sağlanmasını istemektedir (36).  

Özellikle Sözleşme’nin 28.maddesi bu tartışmanın sağlanmasını 

önemsemekte ve açıkça düzenleyerek ilgili devlet açısından önemli bir 

yükümlülük olarak yüklemektedir (36).  

Sözleşme giderek gelişmekte ve ek protokollerle bu alana ilişkin hukuksal 

ve etik normlar belirginleşip, eksiklikler giderilerek tüm Avrupa ülkeleri için 

belirli bir standarda kavuşturulmaktadır. Bu bağlamda henüz Türkiye’nin sadece 

                                                 
25 Twinning  (eşleştirme) Programı, aday ülkelerin AB müktesebatını etkin şekilde 

uygulayabilmeleri ve kurumsal yapılarının güçlendirilmesi amacıyla 1998 yılında oluşturulmuş bir 

teknik destek programıdır. Twinning Programı çerçevesinde üye ülkelerin kamu kurum ve 

kuruluşlarından uzmanlar aday ülkelerde ilgili kurumlarda AB müktesebatının uygulanmasına 

yönelik projelerde görev almaktadır. Twinning ile aday ülkelerdeki idari yapılanmanın 

güçlendirilmesi ve AB müktesebatının uygulanmasındaki zorlukların giderilmesi 

hedeflenmektedir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.ikv.org.tr/sozluk2.php?ID=1085 
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imzaladığı fakat henüz onaylamadığı klonlamayı yasaklayan 12.01.1998 tarihli ek 

protokol yanında yine bu Sözleşme’yi tamamlamak ve amaçlarını pekiştirerek 

belirginleştirmeyi amaçlayan çalışmalar yapılmaktadır. 03.02.1999 tarihli Organ 

ve Doku Nakli hakkındaki protokol tasarısı tartışmaya açıldığı gibi, 1999 yılında 

belirli biçimde şekillenmiş olan Tıbbi Araştırmalara Đlişkin Protokol Tasarısı ve 

Đnsan Genomu ve Embriyonun Korunmasına yönelik protokol tasarıları buna 

örnek verilebilir. Türkiye, bu çalışmaların dışında kalmamalı, bu protokollerin 

oluşturulmasına aktif katkıda bulunmalı ve bunları diğer birçok uluslararası 

sözleşmede yaptığı şekilde adeta ‘çok geç’ denilebilecek zaman dilimi geçmeden 

iç hukukuna yansıtmalıdır. Bu bağlamda, artık özellikle bu kadar önemli ve 

uzmanlığı gerektiren konularda çok kısa sürelerde, örneğin bir gecede bilim 

çevrelerinin görüşleri alınmadan veya görüş sormakla birlikte bu görüşlerin hiçbir 

surette dikkate alınmadan uzman olmayanlarca kanun yapılması tartışmalı bir 

konudur (36).  

Organ nakli ile ilgili birimde 6 aydan fazla çalışanlar ile çalışmayanlar 

arasında sağlık bilgi toplam puanları açısından anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır  (U=1173,50; p>0,05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında organ 

nakli biriminde 6 aydan fazla çalışanların 6 aydan daha az çalışanlardan organ 

nakline ilişkin mevzuat konusunda görece az bilgili oldukları anlaşılmaktadır. 

Beklenen durum organ nakli ile ilgili birimlerde çalışma süreleri arttıkça mevzuat 

konusundaki bilgilerinin artmasıdır. Ancak bu durum yaygın ve mesleki eğitimde 

‘kanaat önderleri’ ve/veya ‘usta’ denen kişilerin “bilgili olmaları” durumunda 

mevcuttur. Araştırmada elde edilen bulgulara göre paternalist anlayışa işaret eden 

‘üstat bilir’ yaklaşımı zaman zaman  yanlış öğrenmelere sebep olabilecek 

tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmıştır.  
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5.3.Organ Nakli Konusunda 4 Temel Đlkeye Yönelik Tartışmalar 

4.3.1. Anket organ nakli konusundaki görüşleri (tutumları) ölçmeye 

yönelik 22 sorudan oluşmaktadır. Ankette yer alan 2,3,4,5 sorularla “organ nakli 

konusunda öncelikli hasta belirleme indeksi”, 14 ve 15 sorularla “organ ticareti 

indeksi’, 1,6,7,8,9,12,14,15,16,19,21. sorularla “özerklik indeksi”, 

6,8,13,17,18,19,21,22 “zarar vermeme indeksi”, 2,10,18,19, “yararlılık indeksi”, 

2,3,4,5,11,12,14,15,18,19,25,26 “adalet indeksi” oluşturuldu. Đndeksler, ilgili 

sorulara verilen yanıtlar toplanarak toplamın soru sayısına bölünmesi suretiyle 

oluşturuldu. Bunun için indeks değerleri en düşük 1 ve en yüksek 5 olarak 

alınmıştır. 

   

5.3.1.Araştırma Grubunun Özerklik Konusundaki Görü şlerine Đlişkin 
Tartı şma 

Araştırma grubunun “özerklik”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar 

sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre değerlendirildiğinde sağlık 

personelinin 3.19 ortalama puan aldıkları, hastaların ise 3,15 ortalama puan 

aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir 

Özerklik konusunda hekimler ve hastalar benzer düşünmüşlerdir. Ancak her iki 

grubun özerkliğe ilişkin bakış açıları kararsız kalma eğilimindedir. Ama grupların 

yaderkliği26 desteklediği de söylenemez. Bu durum grupların paternalizmi 

destekler nitelikte tavır aldıklarını düşündürmektedir. 

Hastaların  “özerklik”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar kadın ve 

erkek olma durumlarına göre değerlendirildiğinde kadınların 3.17 ortalama puan 

aldıkları, erkeklerin ise 3,14 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. Kadın hastaların ve erkek hastaların özerklik 

konusuna benzer şekilde bakmaları ve her iki grubun özerklik düşüncesine 

kararsız katılım göstermeleri erkeklerin daha özerk ve kadınların ise özerk olmayı 

ve özerkliği daha çok savunan grup olduğu kalıp yargısının organ nakli 

konusunda geçersiz olduğunu göstermektedir.  . 

                                                 
26 Yaderklik; dışardan gelen yasa ya da buyruğa göre davranma, "özerklik" karşıtı 
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Bu tezdeki çalışma bulgularından farklı olarak Đsveç’de yapılan bir 

çalışmada belirgin bir cinsiyet farkı da saptandı; kadınlar erkeklere göre organ 

bağışı konusunda daha istekliydiler ve organ bağışı konusunda endişelerini ve 

rahatsızlıklarını daha iyi ifade edebiliyorlardı. (112). Ayrıca kadınların erkeklere 

göre organ nakli ile ilgili görüşlerini başkalarıyla daha fazla tartıştıkları; ailelerine 

kendi fikirlerini söyleme ve aile üyeleriyle fikirlerini daha rahat paylaştıkları 

görülmektedir (112, 139, 140). 

Hastaların  “özerklik konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik indeks 

puanları” yaş durumlarına göre farklılık göstermemektedir. Gençler ve orta 

yaşlılar organ nakli konusunda özerkliğe benzer biçimde bakmaktadırlar. Bu 

bulgu özerkliğin informal bir biçimde aktarılan bir kavram olduğunu destekler 

niteliktedir.  19–25 yaş grubunda olanların 3,17, 26–35 yaş grubunda olanların 

3,19, 36–45 yaş grubunda olanların 3,13 ve 46 ve üzeri yaş grubunda olanların 

3,11 ortalama puan aldıkları saptanmıştır. 

Organ nakli konusunda özerkliğe verilen önem hasta, sağlık personeli, 

meslek grupları gibi dinamikler dışında etnisite27 (141, 142) gibi çok daha büyük 

kitleleri kapsayacak dinamikler içerisinde değerlendirilmelidir (143, 144, 145, 

146, 147, 148,  149, 150,  151, 152, 153, 154, 155,156,157). 

Örneğin Japon toplumunun Batı toplumundan ilk bakışta göze çarpan farkı 

Japon toplumunun özerklik kavramını ahlaki ve entellektüel bir değer olarak ön 

plana almamasıdır Birçok Japon için, bireyselliğe odaklanmak sosyal ve ahlaki 

değerleri geri plana atmaktır. Geleneksel Japon görüşüne göre; insan, vücut, akıl 

ve ruh bileşiminden oluşmuş bir bütündür28 ve bu nedenle organ nakline ılımlı 

bakmamaktadırlar (158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,168).  

                                                 

27 Etnisite (Budunculuk) Bir toplumda yaşayan etnik grupların, azınlıkların, çevrelerindeki kültür odaklarına 

bakarak ve olumlu olumsuz etkilenerek öz kimliği üzerinde bilinç kazanması olgusundan hareketle 

sosyokültürel ve diyalektik boyutta bir toplumdaki azınlıkların incelenmesini konu edinen bilim dalı. 

Kimli ğin oluşumunda etken olan etmenler dil, din, ırk, yaşanılan çevre ve ülke, ten rengi, tarih, kültürel 

değerler vb. etnisitenin inceleme ve araştırma konuları arasındadır. Bakınız: Tomanbay,1999, Somersan,2004 

28 1985’te 520 kişinin ölümüyle sonuçlanan Japon jumbo jet kazasının ardından bölgede gözlem 

yapan Japon kültür antropologu Emiko Namihira, kurbanların ailelerinin sevdiklerinin ölülerine 
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Özerklik kavramının tartışılmasında önemli bir sorun da kimlerin özerk 

olduğu ya da özerkliği hangi durumlarda kullanabileceğidir. Organ naklinde 

hastaların özerk karar verme konusunda hastalıklarına göre değişiklik 

gösterebileceklerine ilişkin çalışmalar mevcuttur.  

Amerika’daki transplant merkezleri arasında yapılan bir araştırmada 

psikiyatrik rahatsızlıkarı olan hastaların seçimi konusunda belirgin yaklaşım 

farklılıkları  bulunduğu saptanmıştır (169). Ayrıca bir başka çalışmada vericinin 

özellikle aynı aileden ise maruz kalabileceği baskılar üzerinde duruluyor ve 

gönüllülük esasına dayanması gereken bu durumun, duygusal baskı ve zorunluluk 

hissi ile  kişilerin yanlış yönlendirilmeler içine sokulabileceği vurgulanıyor (170). 

Organ verme konusunda özerkliğin tartışıldığı bir diğer durum da 

mahkûmlardır (171, 172, 173, 174). Mahkûmların organ nakli konusunun 

Türkiye’de yeterince tartışılmadığı düşünülmektedir. Bu düşüncenin kaynağını 

ulusal medyada yer organ nakli konusundaki haberler ve Türkiye’de Türkçe 

yayınlanan hakemli dergilerde organ nakli ile ilgili makaleler oluşturmaktadır. 

Söz konusu makaleler ve haberler içerisinde mahkûmlara yönelik herhangi bir 

tartışmanın yaşanmadığı saptanmıştır (175, 176,  177, 178, 179, 180,181 ). 

Castro’ya (2003) göre mahkûmların organ bağışının kendileri için de 

faydalı bir eylem olacağı gerçeğini göz önünde bulundurarak gerekli yasal 

düzenlemeler çok ciddi ve dikkatli biçimde yapılmalıdır. Castro mahkûmların 

baskı, zorlama ve sömürüye karşı korunmaları gerektiğini vurgulamakla birlikte 

organ bağışı gibi bir seçeneğin ellerinden tamamen, kesin ve katı bir şekilde 

alınmasının da aşırı koruma (overprotection) durumu yaratacağını ve bunun da 

aynı oranda sakıncalı ve yanlış olduğunu belirtmektedir. Mahkûmların 

seçimlerinin özgürce yapıldığından emin olunduğu, emin olunacak şartlar 

                                                                                                                                      
(ölü bedenlerine) karşı tutumlarını inceledi: acılı aileler; ölü aile üyelerinin cesetlerini kendi 

gözleriyle görebilmek ve kurbanların vücut parçalarının her birini toplayabilmek için müthiş bir 

çaba sarf ettiler ve son derece ısrarlıydılar. Emiko Namihira; Japonların öteki dünyaya ölülerin ruh 

olarak gittiğine inandıklarını ve bu ruhun yaşayan canlı bir insana benzer vücudu ve duyguları 

olduğuna, dolayısıyla ölü vücudun bir bütün olarak kalması gerektiğine inanırlar; çünkü eğer bazı 

parçalar eksik kalırsa; ruh öteki dünyada mutsuz olur (Benzer bir bakış açısı, inanç doğu Asya 

ülkeleri için de geçerlidir.) Bakınız (Bowman 2003) 
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yaratıldığı, bu şekilde önlemler alındığı sürece, toplumun bu konuyu gündemine 

almasının teşvik edilebileceğini ifade etmektedir (182). 

Castro (2003) mahkûmların özgür iradeleri ile organ vermeleri için bazı 

öneriler getirmektedir. Bunlar (182); 

1. Yasal temsilcilik: Bir mahkûmun birçok bakımdan kırılgan ve zayıf 

olduğu gerçeği gözönünde bulundurularak, mutlaka onun haklarını ve çıkarlarını 

koruyan bir avukat konuya dâhil edilmelidir. 

2. Psikolojik danışmanlık, hem mahkûm hem de mahkûmun ailesi 

için mutlaka sağlanmalıdır. 

3. Hem organ alıcısı hem de özellikle vericinin yani mahkumun 

ailesiyle konsültasyon yapılmalıdır. Akrabalık bağı ve ilişkilerinin kişileri dış 

tehditlerin, baskıların etkisi altında kalmadan karar vermesini  sağlayan çok 

önemli bir motivasyon kaynağı olduğu bilinen bir gerçektir. 

4. Objektif olarak tüm bu süreci, durumu ve mahkûmu izleyen, 

mahkûmun özgür kararını etkileyebilecek faktörleri saptamaya çalışan bir uzman 

olmalıdır. 

5. Bağımsız bir komite kararı çok önemlidir. Ne alıcı ne de vericiyle 

ili şkisiz, tamamen süreçten bağımsız bir komite onayı şart koşulmalıdır. 

6. Mahkûmun kararından sonra yeterli bir sürenin geçmesi gereklidir. 

Bu süre mahkûmun kararının geçici ve tereddütlü olmadığı konusunda emin 

olmasını sağlayacaktır.  

Castro (2003) mahkûmların organ verme nedenini aşağıda belirttiği 

sorularla aramaktadır.   

1)Bu kararı gerçekten toplumla arasında kırılan, bozulan bağı onarmak 

için mi veriyor? 

2)Gerçekten istediği, iyi bir şey yapabilme arzusunda olduğu veya iyi 

yönde değiştiği için mi istiyor? 
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  3)Toplum bu duruma nasıl bakıyor? 

Mahkûmun organ verme gerekçesinin birinci yanıt olmasını Castro ifade 

ederken mahkûmun cezasını çekerken suçlarından af olmadığı, hala suçlu 

olabileceği psikolojisi ile böyle bir soruya yanıt aradığı kanısındayım. Ancak 

hukuk kişilerin yalnızca bir suçtan bir tür ceza alabileceğini ifade etmektedir 

(183). 

Bu anlamda mahkûmun cezası özgürlüğü belirli bir süre kısıtlanarak, 

cezaevinde yatarak gerçekleşiyor (174, 182, 185). Bu anlamda mahkûmun suçunu 

affettirmek için ya da kendi vicdanını rahatlamak için organ vermesinin ya da 

mahkûmda böyle bir görüş oluşturulmasının yanlış olduğu ve bu durumun ceza 

hukuku felsefesi ile örtüşmediğini düşünmekteyim. 

Đkinci soruya yanıt arama ise mahkûmun kötü bir insan olduğu ve bu kötü 

insanlığın organ verme ile düzelebileceği ön kabulüdür.  Castro (2003) 

mahkûmların organ verme nedeni olarak özgeci bir yaklaşımla organ 

verebilecekleri seçeneğini düşünmemektedir. Onlar için organ ve doku naklinin 

yalnızca organ ve doku naklinin bir bedel karşılığı olabileceğini düşünmektedir ki 

bu görüşün eksik olduğu kanısındayım. 

Đnsan haklarını doğal hukuka atıfta bulunmaksızın insan doğasına “insanın 

kimlik kanununa” dayandıran (law of identity) dayandıran Ayn Rand’a (2003) 

göre insan doğasının iki temel özelliği vardır. “Zorlamadan kaçınma” ve 

“rasyonellik”. Buna göre, ister bir yaratıcının isterse doğanın eseri olsun, insan 

zorlama altında başarılı biçimde işlemeyecek özel, rasyonel bir varlıktır ve haklar, 

insanın özel varlık tarzının gerekli koşuludur (186). Bu bağlamda neo-liberal bir 

bakış açısıyla da insanın en fazla zorlamaya maruz olacağı durum olan 

mahkûmiyet durumunda insanın özerkliğinin mümkün olmayacağı söylenebilir. 

18 yaşından küçüklerden organ naklinin Türkiye’de yasak olması ve 

Biyoetik Sözleşmesinin bu maddesine çekince koymasının nedenlerinin başında 

özerkliği koruma ve zarar vermeme gelmektedir. Ancak Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesi’nin 18 yaşından küçüklerden organ alınabileceğine ilişkin maddesine 

çekince koymayan ülkelerden biri olan Hollanda özerkliği ve zarar vermeme 
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ilkelerini korumak için çocuk ve hukuksal temsilcilerin dışında, çocuk mahkemesi 

hâkiminin onayını istemektedir (187). Bu durum gerçekten özerkliği koruyan bir 

yöntem midir? Kanımca bu yöntem özerkliği korumaktan öte zarar vermeme 

kaygısından kaynaklanmaktadır. 

Organ nakli konusunda çocukların asla özerk olamayacağı görüşünü 

savunanlar (188, 189) özerkliğin korunamamasını çocukların yeterlilikleri dışında 

çevresel etkilerden kaynaklanan ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri de bir tehdit 

unsuru olarak görmektedirler (190, 191, 192, 193, 194). Ancak bu tehdit yalnızca 

çocuklar için değil tüm ekonomik ve sosyal yoksunluk yaşayanlar için geçerlidir. 

Ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri tüm değerler için bir tehdit hatta yaşama dair 

tüm unsurlar için bir tehdit olarak görmek olanaklıdır ve haklı bir gerçek olarak 

düşünülebilir.  Ekonomik ve sosyal yoksunları olanların özerk olamayacakları 

argümanını savunanların bu argümanlarını yalnızca organ nakli ve çocuklar 

üzerinde temellendirmeleri yanılsamadan öte bir şey değildir.   

Bu bağlamda organ nakli konusunda yapılacak ekonomik ve sosyal 

yoksunluk temelli bir özerklik tehdidi temellendirmesini tüm yaşama yaptıkları 

taktirde argümanlarında samimi olabilecekleri söylenebilir. Bu temellendirmenin 

yaşamın her alanında yapılması durumunda ise insan türünün çok büyük kısmının 

özerk olmadığı sonucunu doğurur ki bu özerk olmayanlar için ceza hukuku 

açısından suç kavramının yeniden tanımlanmasını gerektirir.  

Ünver (2005) Türkiye’nin Avrupa Biyoetik Sözleşmesine çekince 

koymasını Anayasa’ya ve sözleşmenin ruhuna aykırı bulmaktadır 29. Tıp etiği 

tarafından izin verilen bazı davranış biçimlerini hukuk düzeni yasaklamaktadır. 

Bunun nedeni, çeşitli ülke hukuklarının farklı değerlere özel bir önem vererek 

bunları koruması ve değişen etik ilkelerin bu değerlere aykırı gelmesi 

olabilecektir. Örnek olarak hasta ile uyuşan başka doku bulunamadığında 

bağışlama iradesi gösteren küçüklerden alınan organ veya dokunun aktarılmasına 

                                                 

29 “Sözleşme’ye koyduğumuz çekince yersizdir. Yapılması gereken organ ve doku nakillerine ilişkin özel 

kanun hükümlerini Sözleşme’ye uygun hale getirmek ve çekinceyi kaldırmaktır. Çünkü bu çekince 

Sözleşme’nin a) ruhuna aykırıdır b)Sözleşmenin 27.maddesine aykırıdır. c)AY m 90 ve özelliklede m.90 

sondaki düzenlemeye aykırıdır Bakınız Ünver  
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tıp etiği kuralları izin vermektedir. 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması 

Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ise; Türk hukukunda 

organ bağışında bulunabilmek için 18 yaşında olmak koşulu aranmaktadır. Bu 

nedenle, Avrupa Biyotıp Sözleşmesini imzalayan Türkiye, bu işleme izin veren 

maddelere çekince koymak durumunda kalmıştır (195). Đçel argümanını 

“bağışlama iradesi gösteren küçüklerden”  ön kabulü üzerinden yapmaktadır ki bu 

ön kabulün olanaklılığı tartışılmalı bir konudur.  Bu nedenle üzerinde mutabakat 

sağlanamamış bir önermeden yapılacak temellendirmenin geçerliliği 

sorgulanmalıdır.  

Yapılan araştırmada “18 Yaşından Küçüklerden Ailesinin Onamı Đle Aile 

Bireyleri Đçin Organ Alınabilmelidir” maddesine ilişkin görüşler incelendiğinde 

sağlık personelinin %38’i ailesine sorarak 18 yaşından küçüklerden aile bireyleri 

için organ alınabileceğine ilişkin görüşe katıldığını ve %6,7’si tamamen 

katıldığını ifade etmişlerdir. Hastaların ise %46’sı katıldığını %8‘i ise tamamen 

katıldığını ifade etmiştir. Her iki grubun da 18 yaşından küçüklerden aile bireyleri 

için organ alınabilmesi gerektiğini düşündükleri saptanmıştır. 18 yaşından 

küçüklerden organ alınabilmesine sağlık personellerinin yalnızca %25 i, hastaların 

ise %21’i karşı çıkmaktadır.   

Bu bağlamda araştırma sınırlılığı göz önüne alınarak hizmet alanların ve 

hizmet verenlerin 18 yaşından küçüklerden ailesi için organ alınabilmesi görüşüne 

hazır oldukları söylenebilir. Araştırma grubunun 18 yaşından küçüklerden organ 

alınabileceğine ilişkin görüşlerinin Türkiye’nin çekince koyduğu Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesinin 20. maddesi ile uyumlu olmadığı söylenebilir. Zaten Sözleşmenin 

getirdiği düzenlemeler taraf ülkelere birçok alanda iç hukukta pozitif 

düzenlemeler yapmak ödevi yüklemektedir. Burada “hukuksal değerlerin 

korunması kuramı’nın”30  (196) ülkelerin uluslararası hukuktan kaynaklanan 

düzenleme yapma ve mevcut düzenlemelerdeki aykırılıkları giderme ve hatalı 

hükümleri ise kaldırma yükümlülüğü yüklemesinin tipik bir örneğidir. Bu durum 

Biyo-Hukuk Sözleşmesinin ½.maddesinde açıkça belirtilmiştir (36). 

                                                 
30 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Yener ÜNVER (2003) Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal 

Değer, Seçkin Yayıncılık, Ankara 
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Amerika’daki güncel uyarlamada, bireylerin verici olma konusundaki 

fikirleri, genellikle ehliyetlerini alacakları veya yenileyecekleri zaman 

sorulmaktadır. Halen; kayıtlı bir verici olma kararı istendiği anda 

değiştirilebilmektedir. Bütün bireyler, bağış konusunda fikirlerini söyleyebilirler, 

sadece 18 yaşın altında olanlar için ebeveyn ya da vasi onamı gerekmektedir. 

Kimin bağış yapacağı konusunda hiçbir kısıtlama yoktur. Karar verme kriteri 

kişinin yaşı değil, bağışlayan kişinin fiziksel ve zihinsel durumudur yani 

yeterliliğidir (115,197). 

18 yaşından küçüklerden ailesinin onamı ile de organ ve doku alınmasına 

karşı çıkanların argümanların bir tanesi de ailelerin organları satabileceğine ilişkin 

endişedir ancak bu endişe her yaş grubu için geçerli bir endişedir. Örneğin 

Hindistan’da fakir insanların böbreklerinin tekini veya gözlerinin birini; sadece 

temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için satışa çıkardıkları zaten bilinen bir gerçek. 

Ayrıca yoksulların organlarını satışından ziyade tartışılması gereken bir konu da 

çocukların kullanımıdır. Organ gereksinimi ile gereksinimin karşılanması 

arasındaki uçurum organ ticaretinin nedenlerinden bir tanesidir. Đktisatçıların 

deyimiyle arzın talep karşısındaki yetersizliği ve  aralığın genişliği karaborsa ve 

yasal olmayan ticareti artırmaktadır (188).  

Çocukların kaçırıldığı ve bir süre sonra böbrekleri alınmış şekilde ortaya 

çıktıkları veya nakledilebilecek bütün organları alındıktan sonra öldürüldüklerine 

dair raporlar var. Özellikle Latin Amerika’da kaybolan çocuklarla ilgili, gizli 

organizasyonlar ve çocuk kaçırılması ve organ ticaretiyle ilgili özel kliniklere dair 

birçok rapor bulunmaktadır. Müşterilerin –satın alınan bir şey varsa müşteri terimi 

en uygun ifadedir- gelişmiş ülkelerden gelen zengin hastalar olduğu kaydediliyor. 

Organ bekleyen çocukların çaresiz ve satın alma gücü yüksek ebeveynleri 

çocuklarını kurtarmak için büyük miktarlarda paralar ödemeye zaten hazırlar ve 

organların nereden ve nasıl temin edildiği konusunda soru sormuyorlar. 12 ve 

üzeri yaş grubundaki çocuklardan alınan organlar ise erişkinlere de nakledilmeye 

uygun durumdadır (188). 

Organ bekleyen zenginlerin organların nereden ve nasıl temin edildiği 

konusunda son derece duyarsız olması ve gelecek olan organın bir başkasına zarar 
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verilerek gelmiş olması ihtimali, hazcı bir yaklaşımın ürünüdür. Hazzın 

büyüklüğünün son sınırı ise tüm acı veren şeylerin ortadan kalkmasıdır. Gerçekte, 

hazzın bulunduğu yerde ve onun bulunduğu sürece acının, tasanın ya da her 

ikisinin birlikte yeri yoktur. Dolayısıyla gerçek haz varolan bir acının dinmesi ve 

bu şekilde hazza geçmek değildir; örneğin susuzluğun verdiği acının su içilerek 

giderilmesi değil, susuzluğun duyulmamasıdır (198).  

Kyrene Okulu’nun kurucusu Aristippos31’a göre insan davranışları hazza 

yönelir ve yaşamın ereği haz (hedone) dır. Kyrene Okulu’nun haz anlayışına göre 

“Haz duygusu durağanlığı içermez. Duyularla bağlantılı olarak yaşanan anda var 

olan haz, yalnız düşüncede var olmayıp beden ile de ilişkilidir. Hoş olan her şey 

iyidir ve haz verir, kişi de haz aldığı sürece mutlu olur”(128).  

Bu bağlamda Kyrene Okulu anlayışına göre organ yoksunluğunun 

giderilerek kişinin hastalıktan kurtulması bir haz alma duygusudur ve insanlar 

hastalıktan kurtulma eğilimindedir. Đnsanların hastalıktan kurtulmak için 

yapabilecekleri her şey insan doğasında vardır ve bu eylemi haz alma 

yöneliminden dolayı yapar. Đnsan doğasında var olan bir öğeden dolayı yapılan 

davranışlar suç olarak tanımlanabilir mi? Ancak burada unutulmaması gereken bir 

durum vardır ki karşı tarafın bir zarar görmesi mevcuttur. Bu durum kişinin ceza 

almasını gerektirebilir. Ya kişi zarar göreceğini bildiği halde kendini 

gerçekleştirmenin bir yöntemi olan özerk olma duygusu ile organ vermede bir 

sakınca görmüyorsa o zaman suç ve ceza bağıntısı nasıl gerçekleşecek? 

 

                                                 
31 Kyrene okulunun kurucusu olan Aristippos (435-335) geçliğinde Kuzey Afrika’daki Kyrene polisinden 

Atina’ya gitmiş; ilk önce Sofistlerden ders almış, ardından Sokrates’in çevresine girmiştir. Varlıklı bir aileden 

olması nedeniyle, maddi kaygılardan uzak rahat bir yaşam sürmüş ve bundan büyük tat almıştır. Sürdüğü 

yaşam biçimi, hazza önem vermesine ve felsefesini bu yönde geliştirmesine neden olmuştur. Aristippos, 

başlıca ahlak sorunlarıyla ilgilenip insan için “mutluluğun, iyiliğin ne olduğunu, nasıl elde edileceğini” 

belirlemeye çalışmış, fakat bunu yaparken zorunlu olarak toplumsal sorunlara da eğilmiştir.  Bakınız: 

(Ağaoguları,2004) 
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5.3.2. Araştırma Grubunun Zarar Vermeme Konusundaki 
Görüşlerine Đlişkin Tartı şma 

Araştırma grubunun  “zarar vermeme”  konusundaki görüşlerini içeren 

puanlar sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre değerlendirildiğinde 

sağlık personelinin 3.24 ortalama puan aldıkları, hastaların ise 3,13 ortalama puan 

aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Bulgulara 

bakıldığında sağlık personelinin zarar vermeme konusunda hastalardan daha 

duyarlı oldukları söylenebilir. Hastaların daha çok organ bekleyenler olması ve 

zararı görecek olanların ise organ verecekler olması bu durumu açıklar 

niteliktedir. Hasta ve hekimler bu durumda taraf olma durumundadır. Hekim diğer 

hastayı yani organ verecek hastayı koruma vazifesini üstlenmiştir. Bu taraf tutma 

yarar sağlayacak konumdaki organ alıcısına zarar verecek nitelikte de 

olabilmektedir. 

Hekimlerin zarar vermeme konusunda hastalardan daha duyarlı oldukları 

söylenebilir. Hastaların daha çok organ bekleyen hastalar olması ve zararı görecek 

olanların organ verecekler olması bu durumu açıklar niteliktedir. Hasta ve 

hekimler bu durumda taraf olma durumundadır. Hekim diğer organ verecek 

hastayı koruma vazifesini üstlenmiştir. Hekimlerin Hipokrat’tan gelen temel 

felsefesi olan hastaya zarar vermeme ilkesi bu anlamda sağlam insana da zarar 

vermeme olarak daha kapsayıcı bir anlam oluşturduğunu göstermektedir. Zarar 

görecek öngörüsüyle korunan, organ verecek olandır. Bu öngörü ise organ 

bekleyen hasta için organ bulamamadan kaynaklanan bir zarar görmeye neden 

olacaktır. Bu bağlamda araştırmamızda sağlık personeli kendi hastaları için organ 

naklinin gecikmesi hatta organ bulunamaması ihtimali de mevcut olsa organ 

vereni korumayı daha ön plana çıkartmıştır.  

Eğitim seviyesi yükseldikçe hastaların zarar vermeme konusunda daha 

duyarsız oldukları söylenebilir. Eğitim seviyesi yükseldikçe benlik duygusunun 

ön plana çıktığı söylenebilir. 

Canlı vericiler konusuna itirazlar daha çok vericilerin olası zorlanma 

(vericilere yapılabilecek olası baskılar), gelecekte vericide oluşabilecek fizyolojik 
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ve/veya psikolojik zararlar ve bu koşullarda gerçek ve yeterli bir aydınlatılmış 

onamın olup olmayacağına odaklanmıştır (199). 

Organ vericisinin organ vermesi durumunda zarar gördüğüne ilişkin 

çalışmalar mevcuttur (162¸200¸ 201,  202; 203, 204¸ 205, 206, 207, 208). Bu 

bağlamda organ vericisinin zarar görme endişesi yersiz değildir. Sağlık 

hizmetlerinde risk tanımlanırken “%” ile ifade edilen olasılık toplumda görülme 

olasılığıdır ancak bu olasılık o kişi için %100 dür. Bu nedenle yüzdenin yanındaki 

sayının yalnızca matematiksel olarak oransal anlamda bir ifadesi vardır. Hizmeti 

alan açısından o risk her zaman mutlaktır ve %100’dür. Bu bağlamda özellikle 

organ nakli işlemleri sırasında belirtilen zarar görme olasılıklarının “sağlık 

hizmetlerinde riskin mutlaklığı” argümanı doğrultusunda değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Organ nakli konusunda zarar vermemeye yönelik çalışmalara örnek olarak 

Trotter ve arkadaşlarının bir çalışmasında majör batın cerrahisine bağlı olarak 

ortaya çıkan komplikasyon riski %9-19, safra yollarına ait cerrahi risk ise %5 

oranında saptanmıştır (200). 

Beavers ve arkadaşlarının (2002) çalışmasında bu operasyonlarda donör 

morbiditesi %0-67 arasında değişen bir oran aralığında saptanmıştır. Bir vericide 

saptanan ciddi pulmoner embolizme dair önceki bir rapor, medikal komplikasyon 

risklerinin altını çizmiş ve yan etkilerinin dökümante edilmesine dair uluslararası 

bir rapor sisteminin geliştirilmesi gereğini vurgulamıştır (202). Riskin kabul 

edilme oranı toplumdan topluma değişiklik göstermektedir Amerikan toplumu; 

transplantasyon cerrahi çevrelerince kabul edilemeyecek oranda bir riski kabul 

edebilir gözükmektedir (138). Organ transplantasyonlarında zarar görmeye ilişkin 

bir diğer çalışma da sağ lob karaciğer transplantasyonun verici riski açısından sol 

lob transplantasyonuna göre daha fazla  risk taşıdığını göstermektedir (203). 

Nakil yapılan hastalar; nakil sonrası psikiyatrik problem geliştirme riski 

taşımaktadırlar. En çok rastlanan üç problem delirium, depresyon ve anksiyetedir. 

Özellikle karaciğer nakli sonrasında anksiyete ve depresyon belirgin psikiyatrik 

bozukluklardır. Ayrıca alkol bağımlılığı durumunun bir karaciğer nakli sonrası 

psikiyatrik bozukluk olasılığını arttırdığı istatistiklerce belirtilmiştir. Nakil 
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adayları ve alıcılar; bu süreçte değişik derecede depresyon; anksiyete, korku, 

kognitif bozukluk, zorlamayla olan bağımlılık (forced dependence) ve nakille 

ilgili belirsizlik duygusu deneyimlediklerini belirtmişlerdir (88).  

Nakil sonrası 70 hastanın 24’ünde çoğunlukla organik beyin sendromu 

ortaya çıkmaktadır. Psikiyatrik takip ve tedavi gerektiren duygusal bozukluklar 

(duygudurum bozuklukları) yine saptanan diğer bozukluklar arasındadır. 1995’te 

Chester ve Hsu’nun bir çalışmasında 40 yaşında, erkek bir akciğer transplantı 

alıcısının; akciğer transplantına elverişli olabilmesi için kilo vermesi gerekiyordu. 

Ancak zamanla hastada yeme bozukluğu gelişti. Ve bu bozukluk transplant ekibi 

tarafından saptanamadı. Ve cerrahiden sonra, rejeksiyon önleyici ilaçları da 

sürekli olarak kusması sonucu organ reddi gelişti. Bu çalışma da  göstermektedir 

ki bu hastaları tedavi ederken multidisipliner bir şekilde yapılanmış bir yaklaşım 

gerekmektedir (88). 

Organ vericileri zarardan korunmak için alternatif organ kaynaklarının 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu alternatiflerden bir tanesi de  

ksenotransplantasyondur. Bu konuda 77. Dünya Sağlık Assemble’sinde  (22 Ocak 

2004 EB 113/SR/7) alınan kararlardan bir tanesi de Ksenotransplantasyona bağlı 

olarak oluşabilecek bilinen veya henüz tanınmayan, bilinmeyen ksenojenik 

infeksiyon ajanlarının hayvanlardan insana geçişi ve ksenotransplantasyon 

yapılmış alıcılardan yakın çevrelerine ve geniş olarak topluma geçişi hakkında 

olabilecek risklerden korunmasına yönelik olarak karar alınmıştır (207). 

Evrimsel gelişimin dayanağını yarar sağlama oluşturan tıp uğraşısı organ 

nakli konusunda da sürekli bir arayış içerisindedir. Yarar sağlama erekselliği 

modern bilimin olanakları ile bütünleşerek organ bekleyenlere yeni bir organ 

kaynağı oluşturmuştur ki bu insan türü dışındaki tüm varolanları kapsamaktadır. 

Bu varolanlar öncelikle hayvanlardır ki bu işleme ksenotransplantasyon 

denmektedir. 
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5.3.3. Araştırma Grubunun Yarar Sağlama Konusundaki Görüşlerine 
Đlişkin Tartı şma 

 Sağlık personelinin   “yarar sağlama görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” dağılımı görev durumlarına göre incelendiğinde hekimlerin 

(uzman hekimlerin 3,97, asistan hekimlerin 3,74,)  hemşirelerden (3,43) organ 

nakli konusunda yarar sağlamaya daha fazla önem verdikleri saptanmıştır. 

Organ naklinde yarar sağlama ilkesinin gerçekleşmesi için gereken 

koşullardan bir tanesi de vericiye zarar vermeyerek alıcıya ve canlıdan aktarım 

sırasındaki muhtemel vericiye yarar sağlama olarak ifade etmektedir.. Bunun 

gerçekleşmesinin yollarından bir tanesi de insan dışındaki vericilerin kullanımı 

olarak görülmektedir (80, 208). 

Avustralya’daki ulusal sağlık sistemi ve tıbbi araştırma konseyi (the 

National Health and Medical Research Council in Australia), konuyla ilgili 

bilimsel sınırların; etik ikilemlerin ve yasal verilerin düzenlenmesi için zamana 

gerek olduğunu belirtiyor. Ksenotransplantasyonla ilgili bilimsel engeller 

çözümlense de, birçok etik ve yasal sorunun çözümlenmek üzere beklediğine dair 

noktalar vurgulanmaktadır. Bu sorunlar arasında verici hayvanların insan doku 

kaynağı olarak kullanılması; ciddi şekilde hasta olan alıcılardan aydınlatılmış 

onam alınması ve hastaların ve yakınlarının yaşam destek ünitelerindeki tedaviye 

bakışı gibi sorunlar bunlardan bazıları olarak sayılabilir. Bu konudaki sorunların 

çözümü ve tartışılması için yerel ve uluslararası uzlaşım gerekmektedir (80). 

Organ alıcısı, sosyal güvenlik sistemleri ve sigortalar açısından yarar 

sağlamanın maddi bir ölçütü olan maliyet analizleri dikkate alındığında renal 

transplantasyonun tutarının devam eden diyaliz tedavisine göre daha düşük 

maliyetli olduğu saptanmıştır (209). Bu anlamda da organ naklinin maliyet 

analizleri açısından da yarar sağlayıcı nitelikte olduğu söylenebilir. 

Organ nakli sırasında yarar sağlamanın iki yöntemi bulunmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi yapılacak bağışın hiçbir ödül ya da karşılık beklemeden 
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yalnızca yarar sağlamaya odaklanmış biçimi olan özgeci davranış32 , bir diğeri ise 

karşılığında ödül ya da bir karşılık mevcut olması durumunda yapılan davranışın 

yine yarar sağlamasıdır. Bu araştırmada yarar sağlamanın yöntemlerinden her ikisi 

bir arada değerlendirilmiştir. 

 

5.3.4. Araştırma Grubunun Adalet Konusundaki Görü şlerine Đlişkin 
Tartı şma 

Araştırma grubunun  “adalet”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar 

sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre değerlendirildiğinde sağlık 

personelinin 3.40 ortalama puan aldıkları, hastaların ise 3,41 ortalama puan 

aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. 

 Sağlık personelinin   “adalet görüşlerini belirlemeye yönelik indeks 

puanlarının”  görev durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, uzman hekimlerin 

3,52, asistan hekimlerin 3,46,  hemşirelerin 3,20 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştı. Sağlık personelinin “adalet” konusundaki görüşleri görev 

durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Hastaların “adalet konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik indeks 

puanlarının” dağılımı öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, okuryazar 

olmayanların 3,74, ilkokul mezunlarının 3,55,  ortaöğretim mezunlarının 3,19 ve 

üniversite mezunlarının 3,73 ortalama puan aldıkları saptanmıştır. Hastaların 

“organ nakli konusunda eşitlik” konusundaki görüşleri öğrenim durumlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir.  

Hak ve özgürlük kavramları birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Hatta özgürlük, 

hak kavramının koşutudur, çünkü özgürlük, hakkın kullanılmasını sağlayacak 

ortamı oluşturur. Bu anlamda bireysel özgürlük toplum adına feda edilemez. 

Toplum adına özgürlük, yarar edimi amacıyla feda edildiği takdirde hakkın 

kullanımı olanaksızlaşır. Bu görüşü destekleyen Harvard Üniversitesi 

profesörlerinden John Rawls’un, 1971 yılında yayımladığı “A Theory of Justice 

                                                 
32 Özgeci davranış; herhangi bir biçimde, beklentisi (belki iyi bir şey yapmanın vermiş olduğu duygu 

dışında) olmaksızın bir başkasına yardım etme olarak tanımlanabilir. Bkz: Freedman ve ark (1998) 
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(Bir Adalet Kuramı)” isimli eser akademik çevrelerde derin tartışmalara konu 

olmuş ve özellikle siyaset felsefesinin yeniden dirilişinin müjdecisi olarak 

nitelendirilmiştir. Öyle ki çağdaş liberalizm çalışmalarının Rawls’un bu kitabıyla 

başladığı savunulur (210). 

Rawls’un temel amacı liberal düşüncenin Jeremy Bentham ve John Stuart 

Mill gibi öncülerinin geliştirdiği faydacılık kuramına alternatif oluşturacak yeni 

bir adalet kavramsallaştırmasını ortaya koymaktır (211).  Bu amaç doğrultusunda 

Rawls öncelikle adalet kavramına ilişkin kendi yaklaşımını sergiler. Rawsl’a göre 

(1986)“Tıpkı doğruluğun, düşünce sisteminin ilk erdemi olması gibi, adalet de 

toplumsal kuramların ilk erdemidir. Ancak bu kuram ne kadar hoş ve iktisadi 

olursa olsun gerçekleri yansıtmıyorsa, ya reddedilmeli ya da gözden 

geçirilmelidir. Bunun gibi kurumlar ve kanunlar da adil değiller ise, ne kadar etkin 

ve düzenli olursa olsunlar ortadan kaldırılmalı ya da reforma tabi tutulmalıdır. Her 

insan adaletten kaynaklanan bir dokunulmazlığa sahiptir ve tüm toplumun refahı 

bile bu dokunulmazlığın üzerinde değildir. Bu nedenle adalet, bazılarının daha 

büyük bir oranı paylaşması uğruna diğer bazılarının özgürlüğünü kaybetmesinin 

haklı görülmesini kabul etmez....”(212). Bu sözleriyle Rawls, öncelikle klasik 

faydacılığın toplumsal faydayı öncelikli bulan yaklaşımına karşı çıkmakta ve 

birey özgürlüğünü temel değer kabul ederek toplumsal çıkarların üzerine 

yerleştirmektedir. 

Organ nakline ihtiyaç duyan her hasta hastalığın şiddeti, transplantasyon 

endikasyonları, seçim ve öncelik kriterleri ve uygun donöre ulaşma koşulları 

açısından dikkatlice irdelenmelidir. Bu inceleme; detaylı istatistiksel analiz, 

bekleme süresinin analizi, öngörülen mortalite, komorbidite ve sonuçtaki başarı 

oranlarıyla desteklenmelidir (213). Bazı tıbbi etikçilere göre ise, trajik 

seçimlerdeki adalet, kısıtlı kaynakların dağıtımındaki esas alınan sistem kompleks 

hale geldikçe olumsuz etkilenir (214). 

Konuyla ilgili tartışmaya açık bilimsel gelişmeler ise anensefalik 

yenidoğanlar, yaşamı tehlikeye sokan düzeyde  konjenital kalp hastalığı ile doğan 

bebeklere ksenotransplantasyon konusu, içeriği itibariyle klinik tıp bilimi ile 
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özellikle dağıtıcı adalet konularını içeren etik prensiplerin birlikte ele alınmasını 

gerektiriyor (213). 

Canlı vericiden organ alımı, vericinin yaşamını riske sokmayacak 

organların alımıyla sınırlıdır. Buna rağmen insanlar sağlıklarını zarara sokacağı 

düşüncesiyle organ bağışında isteksiz olmaktadırlar. Bundan dolayıdır ki, her 

geçen gün artan organ ihtiyacı, ölü veriden organ alımını ön plana çıkarmaktadır. 

Organ teminindeki bu güçlükler, arkasından, gereksinimi bile karşılamaktan uzak 

olan organların paylaşımı sorununu oluşturmaktadır.  

Organ ve dokuların adaletli dağıtımında teklif edilen değişik görüşler 

vardır. Organ bekleyen alıcılar arasında adçekme şeklini teklif edenler vardır. 

Böylece alıcılar da bunu kabul eder, şanslarına razı olurlar. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde uygulanan sistemde ise, eşitlik, hasta ihtiyaçları ve tıbbi yararlılık 

ilkesi dikkate alınmaktadır. Çoğunlukla kabul edilen dağıtım sistemi, tıbbi 

yararlılıktır. Diğer dağıtım prensiplerini de şöyle sıralayabiliriz.  

Aciliyet ve kurtarma ilkesi : Bu, en fazla kişisel ihtiyacı olana; yaşamı en 

fazla tehlikede olana öncelik tanınması anlamına gelir. 

“Sıra” veya “kuyruk” ilkesi : Bu ilke, diğer faktörler aynıysa, organların 

önce bekleme listesinde en uzun beklemiş kişilere verilmesini gerektirir. 

Programın Gereksinimleri: Hastanın iyiliğindense, programın işlerliğini 

sağlamak açısından, en düşük riskli olayın seçilmesi gibi bir ön yargı vardır. Bu 

kabul görmüş geçici bir ön yargı olarak ulu orta uygulandığında, onaylanan bir 

genel politika haline gelebilir (7).  

Transplantasyon’da en önemli sorunlardan biri olan, dağıtımın adaletli 

yapılıp yapılmamasıdır. Bu sorunun çözümü için, görüldüğü gibi uluslar arası 

düzeyde birliktelik sağlanmıştır. Hemen hemen her ülkede değişik prensipler 

uygulanmaktadır.  

Avrupa Parlamentosu’nda Đngiltere temsilcisi Robert Evans Avrupa Birliği 

bünyesinde organ transplantasyonu için bekleyen hastaların genel bir veri bankası 

altında toplanmasını, uygun organ bulunduğunda potansiyel alıcılarla hızlı bir 
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şekilde eşleştirilmesinin bu yolla daha kolay olabileceğini ve hastalara objektif 

kriterlere göre nakledilebileceğini önerdi; ayrıca bu yolla tıbbi personelin 

organların orijinini, kökenini kontrol etmelerinin ve anlamalarının daha kolay 

olacağını ekledi. “Böyle bir düzenleme yapılmadan, organın yasal olmayan 

yollarla temin edildiği, sağlandığı süreçlere katılan (dahil olan) tıbbi personeli 

sorumlu tutmak veya personelin bile bile yasal olmayan duruma katıldığını iddia 

edebilmek mümkün olmayacaktır.” dedi. (215). 

 

5.4. Araştırma Grubunun Organ Nakli Konusundaki Seçilmiş 
Đndekslere Đlişkin Tartı şma 

Hastaların  “organ nakli sırasında öncelikli hasta”  konusundaki 

görüşlerini içeren puanlar kadın ve erkek durumlarına göre değerlendirildiğinde 

kadınların 3.05 ortalama puan aldıkları, erkeklerin ise 3,01 ortalama puan aldıkları 

tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.  Kadın ve erkek 

hastaların benzer biçimde “organ nakli sırasında öncelikli hasta” olgusuna ihtiyatlı 

davrandıkları ve kararsız olma eğilimi gösterdikleri söylenebilir. 

Hastaların  “organ nakli sırasında öncelikli hasta”  konusundaki 

görüşlerini içeren puanlar hizmet aldıkları servislere göre değerlendirildiğinde 

dahili tıp bilimlerinden hizmet alanların 3.02 ortalama puan aldıkları, cerrahi tıp 

bilimlerinden hizmet alanların ise 3,03 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; 

bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (148)= -0,113; p>0,05]. Hastaları 

hizmet aldıkları servilere göre de organ nakli konusunda öncelikli hasta 

konusundaki düşüncelerinde kararsız olmaları hizmet aldıkları klinikten 

etkilenmediklerini göstermektedir. 

Sağlık personelinin   “organ nakli sırasında öncelikli hasta konusunda 

görüşlerini belirlemeye yönelik indeks puanlarının” dağılımı görev durumlarına 

göre incelendiğinde, uzman hekimlerin 3,02, asistan hekimlerin 2,93,  

hemşirelerin 2,74 ortalama puan aldıkları saptanmıştır. Sağlık personelinin “organ 

naklinde öncelikli hasta” konusundaki görüşleri görev durumlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Kişilerin tıbbi bilgileri 

arttıkça öncelikli hasta olgusunun olabileceğine dair düşünceleri güçlenmektedir. 
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Ancak bu güçlenme katılmamaktan kararsız olmaya yöneliktir. Bu bulgu 

hekimlerin öncelikli hasta olgusunu kabul ettikleri anlamına gelmemektedir. 

Öncelikli hasta olgusunu destekleyenlerin en güçlü argümanı sınırlı 

kaynakların kullanımı ilkesidir. Bu durum, genç yaşlarda sınırlı kaynaklar 

gerçeğinin tam olarak farkına varamadıkları şeklinde yorumlanabilir.  

Hekimlerin “organ nakli sırasında öncelikli hasta konusundaki görüşlerini 

belirlemeye yönelik indeks puanlarının” halen çalıştıkları klinikteki çalışma 

sürelerine göre dağılımı incelendiğinde, bir yıldan az çalışanların 2,78,  bir yıldır 

çalışanların 3,32, iki yıldır çalışanların 3,04, üç yıldır çalışanların 2,80, dört yıldır 

çalışanların 2,97 ve 5 yıl ve üzeri çalışanların 2,77 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır. Araştırma grubunun “organ nakli sırasında öncelikli hasta indeks 

puanları” çalışma sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. Grafik 5.1’de doğrusal bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. 

Beklenen durum çalışanların çalışma süresi içerisinde görüşlerinin olumlu ya da 

olumsuz bir şekilde değişmesidir. Grafik 5.1. incelediğinde bu durumun böyle 

olmadığı ve sürekli bir inme ve çıkmanın yani istikrarsızlığın bulunduğu 

görülmektedir.  
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Grafik 5.1.Çalışma Sürelerine Göre Öncelikli Hasta Olgusuna 
Bakışları 
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Elçioğlu (1992) tarafından yapılan çalışmada kadavra böbrek aktarımında 

vericilerin bildirdiği öncelikler arasında en yüksek oranda (43,7) genç hastaya 

öncelik verilmiştir (210). Ayrıca Arda ve Şahinoğlu tarafından yapılan çalışmada 

da hastalar arasında yaş kriteri öncelik alınarak ayrım yapılabileceğini 

belirtmişlerdir. Arda ve Şahinoğlu (1998) yaptıkları çalışmada yalnızca yaklaşık 

%10’luk bir kitlenin yaşın tercih yapmada bir kriter olarak saptamalarını Türk 

sosyolojik yapısı bağlamında değerlendirerek bunun güçlü bir ayrım kriteri olarak 

değerlendirmişlerdir (217). Türk sosyolojik yapısı değerlendirildiğinde ölüm 

haberleri alındığında merhumu tanımaya yönelik olarak sorulan ilk sorulardan bir 

tanesi olan “kaç yaşında idi” sorusu yaştan kaynaklanan  bu ayrımın bir ayrımının 

dilsel olarak ifadesi olarak görülebilir. 

Araştırma grubunun  “organ ticareti”  konusundaki görüşlerini içeren 

puanlar sağlık personeli ve hasta olma durumlarına göre değerlendirildiğinde 

sağlık personelinin 3,56 ortalama puan aldıkları, hastaların ise 3,83 ortalama puan 

aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.  Organ 
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gereksinimi olan grubun hastalar olması nedeniyle hastaların organ ticaretine 

hekimlerden daha olumlu bakmaları beklenen bir durumdur. 

Hastaların  “organ ticareti”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar kadın 

ve erkek durumlarına göre değerlendirildiğinde kadınların 3.90 ortalama puan 

aldıkları, erkeklerin ise 3,79 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildir [t (148)= 0,812; p>0,05].  Organ ticaretine kadın 

hastaların erkek hastalara göre daha olumlu bakması düşündürücüdür.  

Hastaların  “organ ticareti”  konusundaki görüşlerini içeren puanlar hizmet 

aldıkları servislere göre değerlendirildiğinde dahili tıp bilimlerinden hizmet 

alanların 3.67 ortalama puan aldıkları, cerrahi tıp bilimlerinden hizmet alanların 

ise 3,90 ortalama puan aldıkları tespit edilmiştir; bulunan fark istatistiksel olarak 

anlamlı değildir [t (148)= -1,524; p>0,05].  Hastaların organ ticaretine olumlu 

bakmalarına kliniklerin bir etkisinin olmadığı söylenebilir. 

Hastaların  “organ ticareti konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” dağılımı öğrenim durumlarına göre incelendiğinde, okuryazar 

olmayanların 3,16, ilkokul mezunlarının 3,89,  ortaöğretim ve lise mezunlarının 

3,75 ve üniversite mezunlarının 4,28 ortalama puan aldıkları saptanmıştır. 

Hastaların “organ ticareti” konusundaki görüşleri öğrenim durumlarına göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Sağlık personelinin   “organ ticareti konusundaki görüşlerini belirlemeye 

yönelik indeks puanlarının” dağılımı görev durumlarına göre incelendiğinde, 

uzman hekimlerin 3,57, asistan hekimlerin 3,79,  hemşirelerin 3,17 ortalama puan 

aldıkları saptanmıştır. Sağlık personelinin “organ ticareti” konusundaki görüşleri 

görev durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Sağlık personelinin görev durumlarına göre farkın hangi gruplar arasında 

olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, asistan 

hekimlerin  (X =3,79),  hemşirelerden (X =3,17) organ ticareti konusunda daha 

olumlu olduğu belirlenmiştir. Mallia (2003) organ ticaretinin yapılabileceğini 

ancak özellikle hekimlerin bu konuda asla rol almamaları gerektiğini ifade 

etmektedir. Hekimlerin organ ticareti konusunda alıcı ve vericiyi buluşturan bir 
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işlem görmelerine karşı çıkmaktadır. Hekimlerin ancak tıbbi müdahalelerle sınırlı 

kalabileceğini ifade etmektedir (218). Organ ticareti konusunda verici ve alıcıyı 

devlet ya da bağımsız bir kurumun organize etmesi gerektiğini belirten çalışmalar 

mevcuttur (219, 220, 221, 222, 223, 224) . 

Hastaların  “organ ticareti konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik 

indeks puanlarının” yaş durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, 19–25 yaş 

grubunda olanların 3,26, 26–35 yaş grubunda olanların 4,01, 36–45 yaş grubunda 

olanların 3,78 ve 46 ve üzeri yaş grubunda olanların 3,96 ortalama puan aldıkları 

saptanmıştır. Araştırma grubunun “organ nakli sırasında öncelikli hasta indeks 

puanları” yaş durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

Hastaların yaş düzeylerine göre farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

bulmak amacıyla yapılan Tukey HSD testinin sonuçlarına göre, 19-25 yaş 

grubundakilerin  (X =3,26), 26-35 yaş grubundakilerden (X =4,01),  46 ve 

üzeri yaş grubundakilerden (X =3,96) organ ticareti konusunda daha olumsuz 

olduğu belirlenmiştir.  Yaş ilerledikçe organ ticaretine daha olumlu baktıkları 

söylenebilir.  

Grafik 5.2. Sağlık Personelinin Halen Çalıştıkları Klinikte Çalı şma 
Sürelerine Göre Organ Ticaretine Bakışları 

Sağlık Personelinin Halen Çalı ştıkları Klinikde Çalı şma 
Sürelerine Göre Organ Ticaretine Bakı şları

3,82
3,683,71

3,51
3,45

3,3

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

B
ir

 Y
ıld

a
n

A
z

Ç
a

lış
a

n
la

r

B
ir

 Y
ıld

ır
Ç

a
lış

a
n

la
r

Đk
i Y

ıld
ır

Ç
a

lış
a

n
la

r

Ü
ç 

Y
ıld

ır
Ç

a
lış

a
n

la
r

D
ö

rt
 Y

ıld
ır

A
z

Ç
a

lış
a

n
la

r

B
e
ş 

Y
ıl 

ve
D

a
h

a
Fa

zl
a

Ç
a

lış
a

n
la

r

Çalışma Süreleri

O
rt

al
am

a 
P

ua
n

 



 233 

 

Organ satışına karşı bir argüman, organların adaletsiz dağıtımına yol 

açacağıdır – zenginler ihtiyaçları olanı alabilecek ve fakirler mahrum kalacaktır.  

Bununla birlikte, bu problemden kaçınmak için bir sistem kolayca geliştirilebilir.  

Bir ulusal organ-paylaşım ağı tek alıcı olabilir ve fakirlere karşı ayrımcılık 

yapmadan daha yeterli arz sağlayabilir.  Eğer satın alınan organların dağıtımı âdil 

olsaydı, organ satışı kabul edilebilir miydi?  Hâlâ karşı olanlar vücut parçalarının 

satılabilir değil, verilebilir olduğunu, para kazanma güdüsünün insanları cömert 

olma fırsatından mahrum edeceğini ve organlar için para önermenin insanları 

şevklendireceği yerde inciteceğini ileri sürmektedir.  Üstelik parasal bir ödülün 

fakirlere haksızlık olacağını (örneğin, Üçüncü Dünya ülkelerindeki fakir insanlar 

ailelerini yoksulluktan kurtarmak için bir böbreklerini satmayı gerçekçi bir şekilde 

görebilirler) çünkü zenginlerin kararlarını etkilemekten çok, fakirleri zorlamasının 

daha muhtemel olduğunu işaret etmektedir.(225) 

Erin ve Harris (1994) “Organ satışını savunanlar parasal ödeme 

yapılmadan ölülerden organ almanın bir tazminat almaktan (örneğin, cenaze 

masrafları) mutlu olabilecek aileler için haksızlık olacağını iddia etmektedir.  Çift 

organların satılmasına müsaade edilmemesinin insanların kendileri için en iyi 

olduğunu düşündükleri seçimleri üzerinden hareket etmelerine izin vermeyerek 

otonomilerine saygı duymamak olacağı da ileri sürülmektedir.  Organ satışı 

üzerindeki yasağın kaldırılmasını savunanlar davranışlarımızdaki tutarsızlıklara 

işaret ederler.  Đnsanların maddî faydalar için çok daha büyük risklere girmesine 

(örneğin, boks yapmak, futbol oynamak) izin veririz ve aynı riski hiçbir bedel 

olmadan üstlenenlere izin verir ve hatta onları yüceltiriz.  Başkalarının yapmaktan 

kaçınacağı lüzumsuz işleri üstlenmelerinde paranın güdüleyici olarak 

kullanılmasını da kabul ederiz.  Organlar için, bir yoksulun yaşamında önemli 

derecede farklılığa yol açmaya yeterli miktarda ödeme yapılması belki de organ 

satışını kabul edilebilir yapacaktır” demektedir (225). Yaşamak veya önemli 

ölçüde daha iyi yaşamak için hayatî bir organa ihtiyaç duyan herkesin organ 

nakline eşit erişiminin olması gerekir mi?  Yoksa dağıtımda özel önem verilmesi 

gereken bazı etkenler var mıdır?  Sosyal temeller gözönüne alınmalı mı, yoksa 

sadece tıbbî faktörler mi dikkate alınmalıdır?  Başka hangi faktörler ne kadar 
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hesaba katılmalıdır?  Đnsanlara birden fazla organ nakli yapılmamalı mı, yoksa 

çok sayıda organ nakline izin verilmeli midir?  Eğer nakledilen bir organ hemen 

işlevini yitirirse veya bir süre geçtikten sonra alıcının bünyesi tarafından sonunda 

reddedilirse alıcıya listedeki alıcılara daha fırsat bile verilmemişken bir organ 

daha verilmeli midir? (225). Bazı toplumlarda (örneğin, Đsrail) nakil için 

bağışlanan organlar onları edinen kurum tarafından tahsis edilir.  Her nakil 

merkezi tahsis için kendi prosedürlerini oluşturmak ve uygulamaktan yine kendisi 

sorumludur.  Bir yerel dağıtım sistemi, hastaları arasında organların âdil 

dağılımını hedefleyebilir; organ tahsisi adaletini toplum geneli için uygulayamaz 

(111). 

Birçok toplum bütün muhtemel alıcılar için adaleti ve etkiyi maksimize 

etmeye çalışan ulusal dağıtım sistemleri geliştirmektedir.  Verici organları ve 

alıcılar hakkındaki bilgileri bir havuzda toplayarak, bir ulusal sistem, organları 

belli alıcıların ihtiyaçlarıyla eşleyebilir ve hatta acil ihtiyaçlara da cevap verebilir.  

Tedarik edildikten sonra kısa süre içinde organ naklinin yapılması gerektiği için 

organ paylaşımında mesafe önemli bir sınırlayıcı kriterdir.  Çoğu durumda hızlı 

organ naklinin avantajları organın tedarik yerine nisbeten yakın bir merkeze 

yönlendirilmesine yol açar.  Acil ihtiyaç, mükemmel uyumluluk veya belirli bir 

donörle eşleşecek organı bulmada güçlük uzak mesafelerden paylaşmayı 

gerektirir.  ABD’de bir ulusal organ dağıtım sistemi, United Network for Organ 

Sharing (Organ Paylaşımı Đçin Birleşik Ağ) (UNOS) organ nakillerinin doğru ve 

âdil dağıtımını sağlamak için çalışır.  Kuralları ihtiyacın âciliyetine öncelik tanır 

ve sonra listede bekleme süresine bakar (203, 226, 111,227). 

Organ nakli programları tipik olarak en fazla durumun ciddiyetinin tıbbî 

özelliklerine ve uzun dönemli başarı ihtimaline dikkat eder.  Yararlanma 

ihtimalini kriterleri arasına dahil etmek organ nakliyle kurtulma şansları olan, 

fakat çok hasta olduklarından pek fazla yaşama şansları olmayanlara nakil 

yapılmasının reddi anlamına gelir.  Bu politika en fazla ihtiyacı olduğu halde çok 

fazla hasta olduğu için pek kurtulma şansı olmayanların tedavisini reddeder.  

Đhtiyacı olan hastaları organ alıcıları listesinden çıkarmak ve bir organ nakli 

ihtimalinden uzak tutmak acı verici olmasına rağmen politika âdil olarak görülür.  

Alternatifleri değerlendirebilen mantıklı insanlar faydalanma ihtimaline odaklanan 
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bir politikayı listede sonraki sırada yer alan ve organ eksikliğinden ölen biri yerine 

zaten ölmekte olan bir hastaya organ veren sisteme tercih eder.  

Bir seçme yaklaşımı yeniden nakle veya çoklu organ nakline ihtiyaç duyan 

hastalar için aynı kriterleri kullanır.  Değerlendirmenin herbir noktasında sorun 

eşit fırsat sunmak hakkında değil, organ nakli geçmişi ne olursa olsun bir organa 

ihtiyacı olan herkese aynı tahsis standardının uygulanması hakkındadır.  Aslında, 

organ nakli cerrahları yeniden organ naklini tedavilerinin gerekli bir bileşeni 

olarak görürler.  Nakledilmiş bir organ, işlevini yitirdiğinde yeniden organ 

naklinin bir tedavi seçeneği olarak varlığı hastaların prosedürü istemeleri için 

yeterince yüksek başarı oranı sağlar (197,6). Olağan organ nakli kriterlerinin 

tamamı tıbbî standart olarak kabul edilebilir ve genellikle organ nakli 

kararlarındaki etkenler olarak kabul edilen yegâne standartlardır.  Mevcut sisteme 

yönelik eleştiriler kötü talihleri yüzünden hastalananlarla daha önceki davranışları 

hastalıklarına katkıda bulunanlara eşit erişim fırsatı vermenin adaletsiz 

olduğundan yakınmaktadırlar.   

Hastanın önceki yaşantısının toplum katkısı veya gelecekte toplumsal 

kaynaklar stokunu fakirleştirme veya ona katkıda bulunma ihtimali gibi sosyal 

kriterlerin de organ nakli kararlarında göz ardı edilmemesi gerektiğini ileri 

sürmektedirler.  Bazı hastalara birden fazla organ nakledilirken diğerlerinin listede 

bekletilmelerinin adaletsizliğinden şikâyet ederler.  Hastalarının herbirine eşit ilgi 

gösterme sözünde olan doktorlar sosyal ayrımcılığın meslekleri için aforoz 

olacağında direnmektedirler.  Maalesef, organ talebi giderek arttığından muhtemel 

alıcılar hakkında sosyal etkenlere dikkat etmek durumunda kalabilirler (83). 

Genel olarak belirtmek gerekirse; ana noktamız,insan ilişkilerinin oldukça 

karışık olduğunu vurgulamaktır.Genetik ilişkiler çok özel ilişkilerdir ancak,diğer 

tür ilişkilerden daha üstün oldukları söylenemez.Özellikle organ bağışında,kan 

bağları da çok değişik sonuçlar verebilmektedir.Đnsan ilişkileri bazen kan bağının 

çok ilerisine geçebilmektedir.Ticari olarak harekete geçebilen insan ilişkileri 

kadar,duygusal olarak da harekete geçebilen insan ilişkileri mevcuttur.Bu 

durumda,organ nakillerini tek bir ilişki modeli ile temellendirmek yeteri kadar 

sağlıklı olmayabilir (231). 
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6.SONUÇ ve ÖNERĐLER 

 

6.1.SONUÇ 

6.1.1. Tanımlayıcı Sonuçlar 

Hastaların öğrenim düzeyleri yönünden hastaneler arasında homojen bir 

dağılım görülmüştür. 

Hastaların hizmet aldıkları servisler yönünden hastaneler arasında 

homojen bir dağılım görülmüştür. 

Hastaların yaş ortalamaları yönünden de hastaneler arasında homojen 

dağılım görülmüştür. 

Sağlık personelinin ünvanları yönünden hastaneler arasında homojen bir 

dağılım görülmüştür. 

Sağlık personelinin halen çalıştıkları klinikteki çalışma süreleri açısından 

hastaneler arasında heterojen bir dağılım görülmüştür. 

Sağlık personelinin ailesinde organ nakli yapılan birey olma durumları 

açısından hastaneler arasında homojen bir dağılım görülmektedir. 

Sağlık personelinin Biyotıp Sözleşmesini duyma durumları açısından 

hastaneler arasında homojen bir dağılım görülmektedir. 

Sağlık personelinin organ nakli konusundaki düşüncelerinin yakınları 

tarafından bilinmesi durumlarına göre hastaneler arasında homojen bir dağılım 

görülmektedir. 

Sağlık personelinin organ nakli konusunda hizmetiçi eğitim alma 

durumları açısından hastaneler arasında homojen bir dağılım görülmüştür. 
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6.1.2. Araştırma Grubunun Organ Nakli Konusundaki Bilgi 

Düzeylerine Đlişkin Sonuçlar 

Hastaların organ ve doku nakli konusundaki Türkiye’deki mevzuata ilişkin 

bilgi düzeyleri sağlık personelinden yüksektir.  

Hastaların bilgi düzeyleri beş üzerinden 3,25, sağlık personelinin ki ise beş 

üzerinden 2,65’dir. 

Kadın sağlık personelinin bilgi düzeyleri (3,22), erkek sağlık 

personelinden (2,10) yüksektir 

Kadın hastaların bilgi düzeyleri (3,45), erkek hastalardan (3,13) yüksektir. 

Dahili tıp bilimlerinde (2,71),  görev yapan sağlık personelinin bilgi 

düzeyleri cerrahi servislerde (2,62) hizmet yapanlardan yüksektir. 

Dahili tıp bilimlerinden (3,50) hizmet alan hastaların organ ve doku nakli 

konusundaki Türkiye’deki mevzuata ilişkin bilgi düzeyleri cerrahi tıp 

bilimlerinden (3,15) hizmet alanlardan görece yüksektir.  

Türkiye’deki organ nakli konusundaki mevzuata ilişkin bilgi düzeyleri 

hizmetiçi eğitim alanlarda (2,78) almayanlara (2,47) göre görece daha yüksektir. 

 TCK’da sağlık hizmetleri ile değişiklikleri duyanların (4,30) organ ve 

doku nakli ile ilgili mevzuat bilgi düzeyleri değişiklikleri duymayanlardan (2,74) 

daha yüksektir.  

Sağlık personelinin çalışma süreleri artıkça organ ve doku nakline ilişkin 

mevzuat konusundaki bilgi düzeyleri azalmaktadır.  

Sağlık personelinin Avrupa Biyoetik sözleşmesinde organ nakli 

konusundaki bilgi düzeyleri oldukça düşüktür. Tam bilginin 5 puan olduğu bir 

skalada puan ortalamaları 0,36 olarak saptanmıştır. 

Sağlık personelinin organ nakli konusundaki düşüncelerinin yakınları 

tarafından bilinen sağlık personellerinin (2,81) bilgi düzeyleri bilinmeyenlerden 

(2,52) yüksektir. 
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Avrupa Biyoetik Sözleşmesi’nde organ nakli konusundaki bilgi düzeyleri 

sırasıyla hemşire, asistan hekim ve uzman hekimdir.  

Sağlık personelinin halen çalıştıkları klinikte çalışma süreleri, toplam 

çalışma süreleri ve organ nakli yapılan birimde çalışma süreleri göre organ 

nakline ilişkin Türkiye sağlık mevzuatı ve Avrupa Biyotıp Sözleşmesini içeren 

organ nakline ilişkin toplam bilgi puanlarının yordanmasına ilişkin regresyon 

analiz sonuçları; 

Sağlık personelinin ünvanı organ ve doku nakli konusundaki mevzuat 

konusundaki (hem Türkiye mevzuatı hem de Avrupa Biyoetik sözleşmesi) bilgi 

düzeylerinin anlamlı bir yordayıcısıdır.  

Toplam çalışma süreleri ve toplam bilgi düzeyleri arasında pozitif ve 

düşük düzeyde (r= 0,64) bir ilişki olduğu diğer değişkenler kontrol edildiğinde iki 

değişken arasındaki korelâsyonun pozitif ve düşük (r= 0,13) olduğu saptanmıştır. 

Organ nakli yapılan bir birimde çalışma ve toplam bilgi düzeyleri arasında 

pozitif ve düşük düzeyde (r= 0,47) bir ilişki olduğu diğer değişkenler kontrol 

edildiğinde iki değişken arasındaki korelâsyonun pozitif ve düşük (r= 0,078) 

olarak hesaplandığı görülmüştür. 

Halen çalıştıkları klinikteki çalışma süreleri, toplam çalışma süreleri ve 

organ nakli ile ilgili birimde çalışma süreleri değişkenleri ile birlikte sağlık 

personelinin organ nakli ile bilgi toplam puanları düşük düzeyde bir ilişki 

göstermektedir. Ancak ilişki anlamlı değildir (R=0,156, R2=0,024, p>0,05). Adı 

geçen üç değişken ile birlikte, organ nakli ile toplam bilgi düzeylerindeki toplam 

varyansın yaklaşık %2’sini vermektedir. 
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6.1.3. Araştırma Grubunun 4 Temel Đlke Konusundaki Görüşlerine 
Đlişkin Sonuçlar 

Sağlık personeli ve hastaların organ nakli bağlamındaki özerklik görüşleri 

kararsız kalma eğilimdedir. 

Kadın ve erkeklerin özerklik konusundaki görüşleri farklılık 

göstermemektedir. Her iki cins özerklik konusunda kararsız kalma 

eğilimindedirler.  

Cerrahi tıp bilimlerinden hizmet alanlar dahili tıp bilimlerinden hizmet 

alan hastalardan görece daha fazla özerklikten yanadırlar. Ancak her iki grup yine 

de tarafsız kalma eğilimindedirler. 

Hastalar arasında eğitim seviyesi yükseldikçe organ nakli konusunda 

özerkliğe verilen değer artmaktadır.  

Hastaların yaşları ilerledikçe organ nakli konusunda özerkliğe olan 

inançları düşmektedir. 

Sağlık personeli hastalara göre organ ve doku nakli konusunda zarar 

vermeme konusunda daha duyarlıdır.  

Sağlık personeli ve hastalar zarar vermeme konusunda kararsıza yakın bir 

duruş sergilemektedirler.  

Kadın hastalar erkeklere göre görece zarar vermeme konusunda daha 

duyarlıdırlar. 

Sırasıyla uzman hekimler, asistan hekimlerden, asistan hekimler 

hemşirelerden zarar vermeme konusunda daha duyarlıdırlar. 

Hastaların yaş durumları ile zarar vermeme duyarlılığı arasında bir ilişki 

mevcut değildir. 

Hastaların öğrenim seviyeleri düştükçe zarar vermeme konusundaki 

duyarlılıkları artmaktadır. 
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Sağlık personeli yarar sağlama konusunda hastalara göre görece daha fazla 

duyarlıdırlar. 

Sırasıyla uzman hekimler asistan hekimlerden, asistan hekimler 

hemşirelerden yarar sağlama konusunda daha duyarlıdır. 

Hastaların yaşları ilerledikçe yarar sağlama konusunda duyarlılıkları 

artmaktadır 

Üniversite mezunları yarar sağlama konusunda diğer öğrenim düzeylerine 

göre daha duyarlıdırlar. 

Hasta ve sağlık personelinin adalet konusundaki düşünceleri birbirine 

oldukça yakındır. 

Sırasıyla uzman hekimler asistan hekimlerden asistan hekimler 

hemşirelerden adalet konusunda daha duyarlıdır. 

Eğitim seviyesi çok düşük ve yüksek olanlar adalet konusunda daha 

duyarlı buna karşın ilkokul ve lise düzeyindekiler görece daha düşüktür. 

 

6.1.4. Seçilmiş Đndeksler Konusundaki Sonuçlar 

Kadın ve erkek hastaların organ nakli konusunda öncelikli hasta olgusuna 

bakışları benzerdir.  

Hastaların yaşları ilerledikçe organ nakli konusunda öncelikli hasta 

olgusuna daha olumlu bakmaktadırlar. 

Hastaların eğitim seviyesi yükseldikçe öncelikli hasta olgusunu kabul 

etmemektedirler. 

Sağlık personelinin çalışma süresi ve öncelikli hasta olgusuna bakış açıları 

arasında bir ilişki yoktur. 
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Hastaların organ ticaretine bakışları yaş gruplarına göre farklılık 

göstermektedir. 19-25 yaş grubundaki gençler organ ticareti konusunda kararsız 

olmalarına karşın orta yaş grubu olarak nitelendirilebilecek olan 26-35  yaş grubu 

ve 36-45yaş grubu ve 456 ve üzeri yaş grubu organ ticareti olgusuna olumlu 

bakmaktadırlar. 

Kadın hastalar erkek hastalara göre organ ticaretine olumlu 

bakmaktadırlar. 

Sağlık personeli organ ticareti konusunda kararsız iken hastaların büyük 

bir kısmı organ ticaretine olumlu bakmaktadırlar. 

Hastaların öğrenim düzeyleri yükseldikçe organ ticaretine daha olumlu 

bakmaktadırlar. 

Sağlık personelleri içerisinde organ ticaretine en olumlu bakan grup 

asistanlar iken bunu uzman hekimler izlemektedirler. Hemşireler organ ticareti 

konusunda kararsız kalma eğilimindedirler. 

Sağlık personelinin çalışma süresi ile organ ticaretine ilişkin görüşleri 

arasında bir ilişki yoktur. 
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6.2.ÖNERĐLER 

6.2.1. Tanımlayıcı Sonuçlar Kapsamında Öneriler 

Çalışmanın daha geniş bir evrende yapılması önerilmektedir. Araştırma 

ekseni dört hedef kitleyi de kapsamalıdır.  

Söz konusu hedef kitleler; 

• Organ  ve doku nakli hizmetlerinden doğrudan etkilenen gruplar: Bu grubu 

organ ve  doku naklinde doğrudan hizmet sunan sağlık personeli organ ve doku 

nakli bekleyen hastalar  ve organ doku nakli bekleyen hasta yakınları 

oluşturmaktadır. 

• Organ ve doku nakli hizmetlerinde doğrudan görev almayan sağlık 

personeli. 

• Kanaat önderleri: Bu grubu toplumsal kararların oluşma mekanizmasında 

doğrudan ve dolaylı yolla etkisi olduğu düşünülen gruplar oluşturmaktadır. Bu 

grup içerisinde politika yapıcılar, cami müezzin ve kayyımları, aşiret önderleri ve 

tarikat önderleri, azınlık önderleri bulunmalıdır. 

• Đlköğretim öğrencileri ve onların velileri ile yapılacak olan çalışma kantitatif 

ve kalitatif yöntemlerle gerçekleştirilmelidir. 

 

6.2.2. Araştırma Grubunun Organ Nakli Konusundaki Bilgi 
Düzeylerine Đlişkin Sonuçlar Bağlamında Öneriler 

Araştırma grubunun organ ve doku aktarımı konusundaki mevzuata ilişkin 

bilgi düzeylerinin artırılması gerekmektedir. 

Söz konusu mevzuat eğitimi hem ulusal düzeyde mevzuat bilgilerini 

içerecek nitelikte hem de Avrupa Konseyi Biyoetik Sözleşmesi bilgilerini 

içerecek nitelikte olmalıdır.  

Sağlık personelinin organ ve doku nakli konusundaki mevzuat eksikliği 

hastalara göre daha fazla olduğundan sağlık personelinin hastalara bilgi 
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eksiklikleri giderilene kadar organ nakli konusundaki mevzuat hakkında bilgi 

vermekten kaçınmalarının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Sağlık personelinin şimdiye kadar aldığı hizmetiçi eğitimin bir farklılık 

yaratmadığı bulgusu değerlendirilerek varolan hizmetiçi eğitim müfredatları 

incelenmeli ve yeniden düzenlenmelidir. 

Müfredata ilişkin bir nedenden eğitimin mevzuat konusundaki bilgi 

düzeylerini artırmadığı tespit edilirse müfredat yeniden uzmanlar tarafından 

hazırlanmalıdır. 

Eğitim müfredatının hazırlanması sürecinde eğitim fakültelerinin program 

geliştirme bölümlerinden yararlanılmalıdır. 

Hazırlanacak eğitim modüllerinde sağlık personelinin hazırbulunuşluk 

düzeyi gözardı edilmemelidir. 

Uzman hekimlerin bilgi düzeylerinin asistan hekim ve hemşirelere görece 

daha düşük olması ve  “üstat bilir” anlayışının yanlış öğretimlere neden olması 

önlenmelidir. 

Çalışma süreleri arttıkça mevzuata ilişkin bilgi düzeylerinin azalmasında 

“üstat bilir” öğretisinin etkisi büyüktür. 

Öğrenmede önemli bir sorun olan “Đleriye ket kurma” tehlikesi organ ve 

doku aktarımına ilişkin mevzuat konusunda ciddi boyuttadır. Bu nedenle sağlık 

personeli işe başladıktan sonra mevzuat konusunda usta- çırak eğitim modülünden 

kaçınılmalıdır. Çünkü yeni işe başlayan sağlık personellerinin yanlış bilgi 

öğrenmesi gelecekte doğru bilgiyi öğrenmelerini engelleyecektir. 

Mevzuat konusundaki usta çırak etkisinin azaltılması için klinik 

duvarlarına hazırlanacak posterlerle bu sorun azaltılabilir. Bu metot mevzuatı 

öğrenme konusunda formal eğitime direnç gösterebilecek olan uzman hekim ve 

çalışma süresi açısından “kıdemli” olarak tabir edilebilecek sağlık personelinin 

direncini bu şekilde azaltacaktır ve söz konusu kişilerin de öğrenmeleri 

sağlanacaktır.  
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Her bir posterde tek bir bilgiyi içerecek bilgi yer almalıdır. Posterlerde 

eğitim ilkeleri açısından birden fazla bilgi olmaması gerekmektedir. 

Asılacak posterlerin yalnızca organ nakli ile ilgili birimlerde değil 

hastanenin tüm kliniklerinde yer alması gerekmektedir.  

Posterler eğitim ve öğretim materyalleri geliştirme tekniklerine göre 

hazırlanmalıdır. Konuyla ilgili posterlerin hazırlanmasında dikkat edilecek 

hususlar aşağıdadır: 

• Posterlerin her bir tanesinde soru yer almalı. 

• Hastanın ilerde görebileceği başka bir yerde sorunun cevabı yasa 

koyucunun gerekçesi ile birlikte yer almalı. 

• Posterlerde düzanlam33 yanında yananlam34 da bulunmalıdır (222,223). Bu 

bilginin hedef kitleye erişimini sağlayacaktır. 

Bu posterlerde yalnızca hukuki bilginin aktarımı değil  aynı zamanda 

organ ve doku nakline ilişkin duyarlılığın artması da hedeflenmektedir.   

Posterlerde yer alması öngörülen hukuki bilgiler araştırmamız sonucunda 

şunlardır: 

• Türkiye sağlık mevzuatında belirli koşullar çerçevesinde 18 yaşından 

küçüklerden organ alınıp alınmaması 

• Türkiye sağlık mevzuatında mahkûm izin verdiği sürece ailesi için organ 

alınıp alınamayacağı 

• Türkiye sağlık mevzuatına göre zekâ geriliği olanlardan ailelerinin onayı 

ile organ alınıp alınamayacağı 

                                                 
33 Düz anlam:Gösterilen ile gösterge arasındaki birebir anlamlandırma. “Gösteren”e baktığımızda 
zihnimizde oluşan yansımadır. Barthes, Roland. Göstergebilimsel Serüven (Çevirenler: Mehmet ve 
Sema RĐFAT) , Yapı Kredi Yayınları, Đstanbul 1993. 
Đmançer, Dilek. Özer, Zühal.  Sinemasal dergisi, Bahar 1999, issn:1302-0773 
 
34 Yananlam .göstergenin izleyiciye kültür çerçevesinde hissettirdikleridir Barthes, Roland. 
Göstergebilimsel Serüven (Çevirenler: Mehmet ve Sema RĐFAT) , Yapı Kredi Yayınları, Đstanbul 
1993. 
Đmançer, Dilek. Özer, Zühal.  Sinemasal dergisi, Bahar 1999, issn:1302-0773 
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• Türkiye sağlık mevzuatında 18 yaşından küçüklerden alıcı şahıs, 

vericinin erkek veya kız kardeşi olması durumunda yenilenebilir 

dokuların alınıp alınamayacağı 

• Türkiye sağlık mevzuatına göre organ nakli için canlı organ vericisi 

(donör) ve alıcı arasında mutlaka akrabalık bağının gerekip gerekmediği 

• Türkiye sağlık mevzuatına göre beyin ölümü gerçekleşmiş 

kimsesizlerden organ alınıp alınamayacağı 

Yukarıda yer alan her bilgi için tek poster hazırlanacak ve posterlerde 

“Evet”, “Hayır” ve “Banane” şıkkı yer alacaktır. Aşağıda bir örnek yer almaktadır 

Hazırlanacak ikinci tür posterlerde bilginin yanıtında yer aldığı posterler 

hazırlanacak. Đkinci tür posterlerde tümce şu şekilde yer alacaktır. “Zeka geriliği 

olan kişilerden ailesinin izni ile de organ alınıp alınmaması beni ilgilendirmiyor. 

Çünkü bana ve yakınlarıma asla organ gerekmeyecek”. Bu şekilde hedef kitlenin 

doğru yanıtı bulması sağlanacaktır. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bu yöntem aynı zamanda yeni göreve başlayacak olan sağlık 

personellerinin kıdemli personelden yanlış öğrenme olasılığını da azaltacaktır. 

S.1.Türk sağlık mevzuatında belirli koşullar çerçevesinde 18 yaşından 

küçüklerden organ alınabilir 

A) (     ) EVET      

B) (     ) HAYIR 

            C  (     ) BANANE       

Bana ya da ailemden birine ne şimdi ne de gelecekte asla organ 

gerekmeyecek bu nedenle bu soru beni ilgilendirmiyor. 
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Hastaların mevzuat konusunda eğitimleri için önerilecek başka bir yöntem 

ise doğrudan öğrenme yöntemlerinden kaçınılarak alternatif eğitim yöntemleri 

sınanmasıdır. Bu yöntemlere örnek olarak mevzuat konusunda hazırlanacak doğru 

bilgilerin spot bilgiler şeklinde hastalara doğrudan bilgi aktarımı hissi 

uyandırmayacak biçimde verilmesidir. Örneğin; hastaların (çoğu zaman tam 

olarak anlamasalar da) meraklı gözlerle inceledikleri laboratuar istem kâğıtlarının 

arkalarına yazılmalıdır.  

Konu ile ilgili yaptığım sınırlı ölçüde gözlemde35 laboratuar hasta istem 

kâğıtlarının koridorda hasta ya da hasta yakınları tarafından incelendiği 

saptanmıştır. 

Diğer bir yöntem ise organ naklinde kişilerin kaygılarını sözlü olarak dile 

getirecek afişlerin asılmasıdır. Bu şekilde kişiler duygularını ifade ederek var olan 

duygularının gerçekten doğru olup olmadığı sorgularlar. 

 

 

 

 

 

Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir diğer bulgu ise organ ve doku 

aktarımı koordinasyon merkezinin gerekliliğidir. Bu merkez hastanenin en çok 

görülür yerinde olmalıdır. Bu şekilde kişilerin organ ve doku nakli işlemlerini 

kanıksayacakları düşünülmektedir. Bu birim aynı zamanda eğitim 

koordinasyonunu da gerçekleştirmelidir. Merkez, etik kurul ile koordineli 

çalışmalıdır. 

 

                                                 
35 Bu anlamda laboratuar istemi istenen 65 hastanın 44 tanesinin laboratuar gitme sürecinde koridorda ya 

kendilerinin ya da yakınlarının muhakkak istem kâğıdına 1 dakikadan daha fazla baktıkları gözlemlenmiştir. 

Organlarımı bağışlamaktan korkuyorum.  

Çünkü ……………………….   

Lütfen çünkülerinizi yazıp kutuya atalım. 
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Bu merkezde öngörülen personeller: 

Organ verici uzmanı: Potansiyel vericilerle iletişime geçerek organ 

vermenin gerekliliğinden söz edecek olan bu kişiler sağlık eğitimcisi, sosyal 

hizmet uzmanı, psikolog olabilir. 

Hukuk Müşaviri: Birimde hukuksal konularda açıklık getirmek üzere bir 

uzmanın olması önerilmektedir. 

Tıbbi Sekreter: Yazışmalar ve veri tabanının hazırlanmasından sorumludur  

Klinikler Koordinatörü: Klinikler ile iletişimi sağlayacak bir hekim yer 

almalıdır.  

Din Görevlisi: Türkiye’de etkin olan mümkünse üç semavi dinden temsilci 

olması önerilmektedir. 

Psikolog: Organ vericisi ve alıcısı ve onların aileleriyle görüşmelerde 

görevlendirilmesi önerilmektedir. 

 

6.2.3. Araştırma Grubunun 4 Temel Đlke Konusundaki Görüşlerine 
Đlişkin Öneriler 

Özerklik konusunda hem sağlık personeli hem de hastalar kararsız kalma 

eğilimindedirler. Bu durum kişilerin karar verme durumundan kaçındıkları 

şeklinde yorumlanabilir. “Kararsız kalma” yöneliminde bilgi eksikliğinin büyük 

rol oynadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda kişilerin organ nakli konusundaki 

endişelerini giderecek çalışmalar yapıldığı takdirde özerklik konusundaki kararsız 

kalma eğilimleri değişebilir. 

Sağlık personelinin zarar vermeme konusunda kararsız kalması önemli bir 

sorun olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda iki durumun değerlendirilmesi 

önerilebilir. Bunlardan birincisinin zarar vermeme kavramının organ nakli 

konusunda sağlık personelince nasıl algılandığıdır. Đkinci durum ise verici 

açısından sağlık personelinin olası risk kavramında bir sorun yaşamasıdır. Bu 

durumun kantitatif araştırmalarla tespit edilmesinin güç olduğu düşünülmektedir. 
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Bu bağlamda yapılacak araştırmanın odak görüşme ve derinlemesine görüşme 

yöntemlerini içerecek şekilde kalitatif yöntemle yapılması gerekmektedir. 

Hastalar açısından zarar vermeden kaçınma bilgi ile ili şkili bulunmuştur. 

Bu bağlamda hastaların bilgi düzeylerinin artırılması gerekmektedir.  

6.2.4. Hukuki Düzenlemeye Đlişkin Öneriler 

2004 tarihli Türk Ceza Kanunu’nda  yasal olmayan yollar ile organ ve 

dokuların alımı, nakli ve ticareti konusunda farklı cezaların öngörülmesi tıp etiği 

ve tıp hukuku açısından sorunlar yaratmaktadır. Bu konuda kanuni düzenleme 

yapılarak eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Söz konusu düzenlemeler 

çağdaş tıp hukuku ve tıp etiği ilkeleri çerçevesince yapılmalıdır. 

TCK’nun 91. maddesinde belirtilen suçları işleyenlerin sağlık personeli ve 

kamu personeli olması durumunda cezanın ağırlaştırılması gerekmektedir. 

Yasanın bu konuyu dikkate alarak yeniden düzenlenmesi gerektiği önerilebilir. 

TCK’nun 91. maddesinde belirtilen ölü kimse ibaresinde ölüm anı 

açısından hangi ölçütün esas alındığı belirsizdir. Kanunun ceza hukukundaki 

kanunilik ve belirlilik ilkeleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi 

önerilmektedir . 

TCK’nun 91/8. fıkrasındaki hükmün uygulanabilmesi için 91/1. fıkradaki 

suçun ‘işlenmesi’ gerekmektedir. Bu nedenle 91/8. fıkranın sadece organ ve 

dokunun ‘alınmasını’ değil alınmaya teşebbüsü de kapsayacak şekilde 

düzenlenmesi gerektiği önerilmektedir. 

TCK madde 92’de suç failinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik 

koşulları bir ölçü olarak getirmek hatalıdır. Söz konusu maddenin sosyal ve 

ekonomik koşulları bir gerekçe olarak gösteren hükmünün değiştirilerek yeniden 

düzenlenmesi gerektiği önerilmektedir. 

TCK’nun 93.maddesinin uygulanma olanağını sadece organ veya 

dokularını satan kimse ile sınırlamak ve 91.maddedeki diğer eylemlerin faillerini 

veya satan kimsenin eylemine iştirak edenleri bu madde hükümlerine tabi 

tutmamak hatalı görülmektedir, değiştirilmesi uygun görülmektedir. 
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TCK’nun 93. maddesinde etkin pişmanlığa ilişkin hükmün 

uygulanabilmesi için organ veya dokunun alınıp alınmama durumu belirtilmelidir. 

Bu yaptırımların caydırıcı olması ceza hukukunun belirlilik ilkeleri açısından 

gereklidir.   

Organ ve Doku nakli açısından Sözleşme’nin 20. maddesinin gerektirdiği 

düzenlemelere bazı noktalarda dikkat edilmelidir. Örneğin Sözleşme’nin 20/2-ii 

maddesi ilik naklini yalnızca kardeşlerin yararına (kardeşler için) olanaklı 

kılmamakta, bunun yanında ilik nakline istisnai olaylarda ebeveynlerden birisi 

veya bizatihi kendi çocuğu için de izin vermektedir. Bu düzenleme karşısında, 

organ ve doku nakli ile ilgili mevzuatımızın da gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlarda hastalar ve sağlık personelleri 18 

yaşından küçüklerden yenilenebilir dokuların ailelerin rızası ile alınabilmesi 

konusunda olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu bağlamda görüşler Avrupa Biyoetik 

Sözleşmesinde çekince koyduğumuz 20.madde ile örtüşmemektedir. Araştırma 

grubu sonuçları bağlamında çekincenin gözden geçirilmesinin gerektiği 

söylenebilir. 

Bu tez çalışması sonucunda yapılan değerlendirmelerin ve ortaya konan 

önerilerin, son derece büyük bir hızla ilerleyen organ ve doku nakilleri konusunda 

ortaya çıkabilecek hukuki ve etik sorunların çözümü konusunda yapılması 

gereken düzenlemelere olumlu yönde etki etmesi umulmaktadır. Konunun 

öneminin ve sınırları çizilemez genişliğinin yanında, tezin tamamı yine de yetersiz 

kalmaktadır. Biliyoruz ki; sağlık hizmetlerindeki sorunların çözümü yalnızca 

sağlık alanı ile sınırlı değildir. Toplum birbiriyle ilişkili, dolayısıyla birbirini 

etkileyen çok bileşenli-çok katmanlı bir yapı olduğundan, sorunlar da birbirini 

etkilemekte, çözümler de bu yönde birlikte çaba göstermekten geçmektedir. Bizim 

yapabileceğimiz, kendi alanımızdan,sağlıklı bilgilere dayanarak katkı sunmaya 

çalışmaktır. Hedeflenen organ ve doku nakli ile ilgili çok daha kapsamlı 

çalışmalar yapılması, bu tezin de bu çalışmalara kendi sınırlarında bir katkı 

sunabilmesidir. Elde edilen ve tezde yer alan bilgilerin başka araştırmacılara yol 

gösterici olacağı düşünülmüştür.  
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EK-1 

 
 

HASTA ve HASTA YAKINLARI ĐÇĐN ANKET FORMU 
 

 
Değerli katılımcı; 

 
Bu anket hasta ve hasta yakınlarının Türk Sağlık Mevzuatı’nda  organ 

nakli konusundaki bilgilerini ve kişisel görüşlerini ölçmeye yönelik olarak 

düzenlenmiştir. 

Araştırmanın amacına ulaşması açısından ankete vereceğiniz cevaplardaki 

içtenliğiniz büyük önem taşımaktadır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölüm kişisel bilgileri, ikinci bölüm   Türk Sağlık Mevzuatında organ nakli ile 

ilgili yasal bilgileri, üçüncü bölüm organ nakli ile ilgili kişisel görüşleri 

belirlemeye yönelik soruları içermektedir.  

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. BÖLÜM 
KĐŞĐSEL BĐLGĐLER 

 
1. Yaş: 
 
2.Cinsiyet:        () Kadın             () Erkek 
 
3. Hizmet aldığınız servis, 
     
     ( ) Dahili  Tıp  Bilimleri 
 
     ( ) Cerrahi  Tıp Bilimleri 
 
     ( ) Diğer 
 
 

Dr.E.Elif VATANOĞLU 

Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Doktora 
Öğrencisi 
 



 282 

4. Öğrenim durumunuz 
 
    ( ) Okur-yazar 
 
    ( ) Đlkokul 
   
    ( ) Ortaöğretim 
 
    ( ) Yüksekokul 
 
    ( ) Diğer 
 
5.Mesleğiniz 
   
( ) Ev kadını 
  
( ) Đşçi…………………………….. 
 
( ) Memur………………………… 
 
( ) Serbest meslek………………… 
 
( ) Emekli………………………… 
 
( ) Diğer………………………….. 
 
6. Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı? 
 
   ( ) Evet                                ( ) Hayır 
 
7. Sağlık güvenceniz var mı? 
 
  ( ) Hayır                               ( ) Emekli Sandığı 
 
  ( ) SSK                                 ( ) Bağ- Kur 
 
  ( ) Yeşil Kart                        ( ) Diğer 
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8. Yaşamınız sona erdikten sonra organ ve dokularınızın diğer 
hastalara tedavi için verilmesini  ister misiniz? 
 

           Evet  ( )                Hangi doku ve organlarınızı bağışlamak istersiniz? 
                                            
                                          Hepsi         ( )                       Pankreas   ( ) 
                                           
                                          Kalp          ( )                        Damar      ( ) 
                          
                                          Böbrek      ( )                        Deri          ( ) 
 
                                          Kornea      ( )                        Bağırsak   ( ) 
 
                                          Karaciğer  ( ) 
 
        Hayır  ( )             Bağışlamamanızın nedeni  aşağıdakilerden  hangisi olabilir? 
 
                                    ( ) Dini nedenler 
 
                                    ( ) Sosyal nedenler 
 
                                    ( ) Psikolojik nedenler 
 
                                 ( ) Bağışın nereye ve nasıl yapılacağını bilmeme 
 
                                    ( ) Güvensizlik 
 
                                    ( ) Nedensiz 
 
                                     ( ) Diğer nedenler 
 
9. Organ bağışı ile ilgili dü şüncelerinizi yakın çevreniz biliyor mu? 

 
                     ( ) Evet      ( ) Hayır    

 10. Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesini duydunuz mu? 
 
                           ( )  Evet       ( ) Hayır  
  
   11. Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesini duydu iseniz 
kaynağını              belirtebilir misiniz? 
 
 (  )  Meslektaşlarımdan Duydum      (  )  Medyadan Duydum 
 (  )  Konu hakkında makale okudum      (  )  Katıldığım Konferansta 
Duydum. 
 (  )  Hatırlamıyorum     (  )  Diğer (………… 
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12. Haziran 2005’de yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nda organ nakli ile 
ilgili maddeleri biliyor musunuz? 
(    )  Evet       (    ) Hayır  
  
13. Haziran 2005’de yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu’nda organ nakli ile 
ilgili maddeleri biliyorsanız  kaynağını belirtebilir misiniz? 
 
(  )  Meslektaşlarımdan Duydum      (  )  Medyadan Duydum 
(  )  Konu hakkında makale okudum      (  )  Katıldığım Konferansta 
Duydum. 
(  )  Hatırlamıyorum     (  )  Diğer 
(………………...……………) 
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BÖLÜM II 
 

TÜRK SAĞLIK MEVZUATINDA ORGAN NAKL Đ ĐLE ĐLGĐLĐ 
BĐLGĐLER 

 
                                           -Doğru seçeneği işaretleyiniz- 
 
1.Türk sağlık mevzuatında belirli koşullar çerçevesinde 18 yaşından küçüklerden 
organ alınabilir 
(    )  Evet       (    ) Hayır   (   ) Fikrim Yok 
  
 
2. Türk sağlık mevzuatında organ vericisi   ( donör ) olma kriterleri açısından 
mahkûmlar ve hür insanlar arasında fark yoktur. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
  
 
3. Türk sağlık mevzuatında zeka geriliği olanlardan vasilerinin onamı ile organları 
alınabilir. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
   
   
4. Türk sağlık mevzuatında 18 yaşından küçüklerde alıcı şahsın, vericinin erkek 
veya kız kardeşi olması durumunda yenilenebilir dokular alınabilir. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
 
5. Türk sağlık mevzuatına göre organ nakli için canlı organ vericisi (donör) ve 
alıcı arasında mutlaka akrabalık bağı gereklidir. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
6. Türk sağlık mevzuatına göre beyin ölümü gerçekleşmiş  kimsesizlerden organ 
alınabilir 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
 
7. Đslam dininde organ bağışı yasak değildir. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
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BÖLÜM III 
ORGAN NAKL Đ ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜŞLER 
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1. Organ bağış kartı olan hastadan ailesine 
sormadan organ alınabilir (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2. Organ naklinde (transplantasyonunda) 
genç olana öncelik tanınmalıdır. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3. Organ naklinde (transplantasyonunda) 
öncelik kriterleri arasında  sosyal statü 
yer almalıdır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

4. Organ naklinde (transplantasyonunda) 
öncelik kriterleri arasında hastanın önceki 
yaşam alışkanlıkları yer almalıdır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5. Organ naklinde (transplantasyonunda) 
öncelik kriterleri arasında hastanın 
bakmakla yükümlü olduğu birey sayısı 
yer almalıdır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

6. Organlarımı bağışlamada bir sakınca 
görmüyorum. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

7. Hekimlerin organ bağışlaması mesleki 
(profesyonel) bir sorumluluktur. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

8. Aile üyelerinden birisinin diğer 
üyelerden habersiz organ bağışladığının  
bilinmesi aile içinde gerginliği   artırır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

9. Çok sevdiğim birinin organlarını 
öldükten sonra bağışlarım. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

10. Đhtiyacım olduğunda bana organ 
aktarımı yapılmasında bir sakınca yoktur. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

11. Ömür boyu mahkumiyet cezası almış 
kişilerden iki adet olan organlarının biri 
alınmalıdır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

12. Beyinsiz doğan (Anensefalik)  bebekler 
donör olarak kullanılabilir. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

13. Genetik olarak modifiye edilmiş 
hayvanlardan insana organ aktarılabilir. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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14. Kan bankası gibi organ bankaları 
kurulmalı ve buralardan organ satın 
alınabilmelidir. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 15.  Kendimin ya da bir yakınımın yaşamı 
söz konusu olduğunda organ satın alabilirim. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 16.  Kimsesiz ölülerden organ alınmalıdır. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
 17.      18 yaşından küçüklerden ailesinin 
onamı ile aile bireyleri için organları 
alınabilmelidir. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

18. Canlı organ vericilerden (donörlerden) 
kendi istekleri ile organ alınmalıdır. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

19. Canlı organ vericilerden (donörlerden) 
yalnızca kendi yakın akrabaları için 
organ alınabilmelidir. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

20. Diyanet işlerinin organ bağışını 
destekleyici açıklamaları organ bağışını 
artırır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

21. Organ aktarımı yalnızca aynı ülke 
vatandaşları arasında olmalıdır. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

22.Gelişmiş ülkelerinin üçüncü dünya 
ülkelerini organ bankası olarak kullanmaması 
için gereken tedbirler alınmalıdır.                                             

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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SAĞLIK PERSONEL Đ  

ANKET FORMU 
 

Değerli katılımcı; 
 
Bu anket  sağlık personellerinin  Türk sağlık mevzuatında organ nakli 

konusundaki bilgileri ve kişisel görüşlerini ölçmeye yönelik olarak 

düzenlenmiştir. 

Araştırmanın amacına ulaşması açısından ankete vereceğiniz cevaplardaki 

içtenliğiniz büyük önem taşımaktadır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölüm kişisel bilgileri, ikinci bölüm   Türk Sağlık Mevzuatında organ 

nakli ile ilgili yasal bilgileri, üçüncü bölüm organ nakli ile ilgili kişisel 

görüşleri belirlemeye yönelik soruları içermektedir.  

Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
1. BÖLÜM 

KĐŞĐSEL BĐLGĐLER 
 
1. Unvanınız: 
(    )  Uzman Hekim           (    ) Asistan Hekim    (  ) Hemşire                         
 
2. Çalıştığınız servis: .................................................. 
 
3. Meslekte kaçıncı yılınızı çalışıyorsunuz ?.................................. 
 
4.Cinsiyet 
(    )  Kadın      (    ) Erkek 
 
5. Şuan çalıştığınız klinikteki çalışma süreniz? 
 
(    ) 1 yıldan az      (    ) 1Yıl  (    )2 Yıl  
(    ) 3 Yıl  (    ) 4Yıl  (    )5 Yıl ve Daha Fazla     
 
 

Dr.E.Elif VATANOĞLU 

Đstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Doktora 
Öğrencisi 
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6. Toplam çalışma süreniz? 
 
(    ) 1 yıldan az      (    ) 1-3Yıl  (    )4-6 Yıl  
(    ) 7-9 Yıl  (    ) 10-13Yıl  (    )14 Yıl ve Daha Fazla 
 
 
7. Tıp Fakültesi sonrası sağlık mevzuatı ile ilgili hizmet içi eğitim ya da kurs 
gördünüz mü? 
(    )  Evet       (    ) Hayır  
 
8. Tıp Fakültesi sonrası sağlık mevzuatı ile ilgili hizmetiçi eğitim ya da kurs 
gördünüz mü? 
(    )  Evet       (    ) Hayır  
 
9.Organ nakli yapılan bir birimde 6 aydan fazla çalıştınız mı? 
(    )  Evet       (    ) Hayır  
 
10. Ailenizde organ nakli yapılan birey var mı? 
(    )  Evet       (    ) Hayır  
 
11. Ailenizde organ nakline ihtiyaç duyulan birey var mı? 
(    )  Evet       (    ) Hayır  
 
12. Organ bağışı ile ilgili düşüncelerinizi yakın çevreniz biliyor mu? 
(    )  Evet       (    ) Hayır  
 
13. Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesini duydunuz mu? 
(    )  Evet       (    ) Hayır  
 
14. Avrupa Biyoetik Sözleşmesinden duydu  iseniz kaynağını belirtebilir misiniz? 
 
(    )  Meslektaşlarımdan Duydum      (    )  Medyadan Duydum 
(    )  Konu hakkında makale okudum      (    )  Katıldığım Konferansta 
Duydum. 
(    )  Hatırlamıyorum     (    )  Diğer 
(………………...……………) 
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BÖLÜM II 
TÜRK SAĞLIK MEVZUATINDA ORGAN NAKL Đ ĐLE ĐLGĐLĐBĐLGĐLER 

 
1. Türk sağlık mevzuatında belirli koşullar çerçevesinde 18 yaşından küçüklerden 
organ alınabilir 
(    )  Evet       (    ) Hayır   (   ) Fikrim Yok 
 
2. Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinde belirli koşullar 
çevçevesinde 18 yaşından küçüklerden organ alınabilir. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
3.. Türk sağlık mevzuatında her yaş grubundaki kişilerden organ alınabilir? 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
4.  Türk sağlık mevzuatında donör olma kriterleri açısından mahkumlar ve hür 
insanlar arasında fark yoktur. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
5. Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi hükümleri gereğince  
donör olma kriterleri açısından mahkumlar ve hür insanlar arasında fark yoktur. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
6. Türk sağlık mevzuatında zeka geriliği olanlardan vasilerinin onamı ile organları 
alınabilir 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
7. Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi hükümleri gereğince  
zeka geriliği olanlardan vasilerinin onamı ile organları alınabilir. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
8. Türk sağlık mevzuatında 18 yaşından küçüklerde alıcı şahsın, vericinin erkek 
veya kız kardeşi olması durumunda yenilenebilir dokunalar alınabilir. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
9. Avrupa Konseyi Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi hükümleri gereğince  18 
yaşından küçüklerde alıcı şahsın, vericinin erkek veya kız kardeşi olması 
durumunda yenilenebilir dokunalar alınabilir. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
10. Türk sağlık mevzuatına göre organ nakli için canlı donör ve alıcı arasında 
mutlaka akrabalık bağı gereklidir. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
11. Türk sağlık mevzuatına beyin ölümü gerçekleşmiş  kimsesizlerden organ 
alınabilir? 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
 
12. Đslam dininde organ bağışı yasak değildir. 
(    )  Evet       (    ) Hayır  (   ) Fikrim Yok 
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 BÖLÜM III 

ORGAN NAKL Đ ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜŞLER 
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1.Organ bağış kartı olan hastadan ailesine 
sormadan organ alınabilir (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2.Organ naklinde (transplantasyonunda) genç 
olana öncelik tanınmalıdır. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3.Organ naklinde (transplantasyonunda) 
öncelik kriterleri arasında  sosyal statü yer 
almalıdır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

4.Organ naklinde (transplantasyonunda) 
öncelik kriterleri arasında hastanın önceki 
yaşam alışkanlıkları yer almalıdır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

5.Organ naklinde (transplantasyonunda) 
öncelik kriterleri arasında hastanın bakmakla 
yükümlü olduğu birey sayısı yer almalıdır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

6.Organlarımı bağışlamada bir sakınca 
görmüyorum. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

7.Hekimlerin organ bağışlaması mesleki 
(profesyonel) bir sorumluluktur. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

8.Aile üyelerinden birisinin diğer üyelerden 
habersiz organ bağışladığının  bilinmesi aile 
içinde gerginliği   artırır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

9.Çok sevdiğim birinin organlarını öldükten 
sonra bağışlarım. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

10.Đhtiyacım olduğunda bana organ aktarımı 
yapılmasında bir sakınca yoktur. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

11.Ömür boyu mahkumiyet cezası almış 
kişilerden iki adet olan organlarının biri 
alınmalıdır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

12.Beyinsiz doğan (Anensefalik)  bebekler 
donör olarak kullanılabilir. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

13.Genetik olarak modifiye edilmiş 
hayvanlardan insana organ aktarılabilir. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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14.Kan bankası gibi organ bankaları 
kurulmalı ve buralardan organ satın 
alınabilmelidir. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 15.  Kendimin ya da bir yakınımın yaşamı 
söz konusu olduğunda organ satın alabilirim. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

 16.  Kimsesiz ölülerden organ alınmalıdır. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
 17.      18 yaşından küçüklerden ailesinin 
onamı ile aile bireyleri için organları 
alınabilmelidir. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

18. Canlı organ vericilerden (donörlerden) 
kendi istekleri ile organ alınmalıdır. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

19. Canlı organ vericilerden (donörlerden) 
yalnızca kendi yakın akrabaları için 
organ alınabilmelidir. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

20. Diyanet işlerinin organ bağışını 
destekleyici açıklamaları organ bağışını 
artırır. 

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

21. Organ aktarımı yalnızca aynı ülke 
vatandaşları arasında olmalıdır. (  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

22.Gelişmiş ülkelerinin üçüncü dünya 
ülkelerini organ bankası olarak kullanmaması 
için gereken tedbirler alınmalıdır.                                             

(  ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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EK-2 

Avrupa Konseyi Kronolojisi 

Tarih Olay  

5 Mayıs 1949 

On devlet tarafından (Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, 

Đngiltere, Đrlanda, Đsveç, Đtalya, Lüksemburg ve Norveç) 

imzalanan ve Avrupa Konseyini kuran Londra Antlaşması 

4 Kasım 1950 

Roma’da Konseyin Đnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri 

Koruma Sözleşmesinin imzası: Đnsan haklarını  koruyan ilk 

uluslararası yasal belge 

19 Aralık 1950 

Konsey’in eğitim, kültür, gençlik, ve spor alanlarındaki 

çalışmalarının çerçevesini hazırlayan Avrupa Kültür 

Sözleşmesinin imzası 

16 Nisan 1956 

Üye devletlere sosyal nitelikli projeleri için yardım etmek 

üzere Đskân Fonu’nun (yeni adı: Avrupa Konseyi Kalkınma 

Bankası) kuruluşu 

12 Ocak 1957 

Bölgesel ve yerel temsilcilikleri bir araya getirmek üzere 

Avrupa Konseyi tarafından kurulan Avrupa Yerel ve 

Bölgesel Yönetimler Daimi Konferansı (yeni tanımı: Avrupa 

yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi) 

18 Eylül 1959 

Akit devletlerinin Avrupa Đnsan hakları Sözleşmesi 

gereğince kabul ettikleri yükümlülükleri yerine getirmelerini 

sağlamak için Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesinin 

kurulması 

18 Ekim 1961  

Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’nin ekonomik sosyal 

karşıtı olan Konsey’in Avrupa Sosyal şartının Torino’da 

imzalanması 

1 Haziran 1972 Konseyin ilk Avrupa Gençlik Merkezi açıldı 
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1 Mayıs 1978 

 “Üye ülkelerin Tedavi Amacı ile Organ Ve Doku Alımına 

Yönelik Yasal Düzenlemelerinde Uyum” yönergesinin 

kabulü 

27 Mart 1980 

Uyuşturucu maddeler ve bunların kaçakçılığına karşı 

bakanlar arasında işbirliği sağlamak için Konsey tarafından 

çok disiplinli bir forum olarak Pompidou Grubu kuruldu. 

26 Kasım 1987 

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Đşkence ve Gayrı 

Đnsani veya Aşağılatıcı Muamelenin önlenmesi Avrupa 

Sözleşmesi’nin imzalanması 

8 Haziran 1989 

Demokrasiye doğru gelişen  yeni üye devletlerle daha yakın 

parlamento ilişkileri kurulabilmesi için gözlemci statüsünün 

tesisi 

30 Haziran1990  Lizbon’da Konsey’in Kuzey ve Güney Merkezinin açılması 

10 Mayıs 1990  

Demokrasinin hukuksal güvencelerini ele almak üzere 

Konsey tarafından “Yasa Yoluyla Demokrasi Avrupa 

Komisyonunun” (Venedik Komisyonu) kurulması 

6 Kasım 1990  
Doğu Bloğundan Avrupa Konseyine ilk üye olarak 

Macaristan’ın katılımı 

28 Haziran 1991 
Bir biyoetik sözleşmesi hazırlanmasına dair 1160 (1991) 

sayılı karar 

Eylül 1991 
Miras gününün Avrupa Birliği tarafından ilanı ve bu 

kutlanan gün Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. 
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8-9 Ekim 1993 

Viyana’da Avrupa Konseyi devlet ve hükümet başkanlarının 

ilk toplantısında, Konsey’in tüm Avrupa’yı kapsayan rolünü 

yineleyen ve ulusal azınlıklar konusunda yeni öncelikler 

saptayan ve her çeşit ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve 

hoşgörüsüzlükle mücadeleyi destekleyen bir bildiriyi kabul 

etmesi 

17 Ocak 1994 

Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı’nın yerine 

geçmek üzere Konsey tarafından Yerel ve Bölgesel 

Yönetimler Kongresi’nin (YBYK) Bakanlar Komitesi 

tarafından kurulması 

1 Şubat 1995  
Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Ulusal Azınlıkların 

Korunmasına dair çerçeve Sözleşme’nin imzalanması 

15 Aralık 1995 Budapeşte’de Konseyin ikinci Gençlik Merkezinin açılışı 

28 Şubat 1995 Rusya Avrupa Konseyine katıldı 

4 Nisan 1997  
Konsey’in Đnsan Hakları ve Biyotıp Avrupa Sözleşmesi’nin 

imzalanması 

10-11 Ekim 1997 
Avrupa Konseyi’nin devlet ve hükümet başkanlarından 

oluşan ikinci zirve toplantısı, Strasbourg 

12 Ocak 1998 

Konsey’in Avrupa Đnsan Hakları ve Biyotıp Avrupa 

Sözleşmesi’ne ek olarak insan kopyalanmasını yasaklayan ek 

protokolün imzalanması 

1 Kasım 1998 

Konsey’in Avrupa Đnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 11 sayılı 

Protokol gereğince tek daimi Avrupa Đnsan Hakları 

Mahkemesi’nin Strasbourg’da kurulması 

1 Aralık 1999 
Avrupa Đnsan Hakları ve Biyotıp Avrupa Sözleşmesi’nin 

yürürlüğe girmesi 
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23 Kasım 2001 Sanal suçlar hakkındaki taslak Konsey tarafından onaylandı 

2 Mayıs 2002 

 Tüm koşullar altında idam cezasının kaldırılmasını öngören 

Đnsan Hakları Sözleşmesinin Ek 13. protokolünün 

imzalanması 

15 Temmuz 2002 Đnsan Hakları ve Terörizmle Savaş için rehber kabul edildi 

15 Mayıs 2003  
Terörizme Karşı Savaş Avrupa Sözleşmesini değiştiren 

protokolün imzalanması 

3 Aralık 2003 
Avrupa Đnsan Hakları ve Biyotıp Avrupa Sözleşmesi 

TBMM’de onaylandı 

9 Aralık 2003 

Sözleşme  “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından 

Đnsan Hakları ve Đnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: 

Đnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi’nin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” adıyla ve 5013 Kanun 

numarası ile 9 Aralık 2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak aynı gün Türkiye’de yürürlüğe girdi 

15-16 Mayıs 2005 
3’üncü Avrupa Konseyi Zirvesi ve başkanlık seçimi 

Varşova’da yapıldı 

13 Aralık 2005 50’inci Avrupa Bayrağı günü kutlandı 

Kaynak:www.coe.int   adresinden derlenmiştir. 
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EK-3 

Avrupa Konseyine Üye Olan Devletlerin Üyelik Tarihleri ve Üye Sayıları 

Devlet Üyelik Tarihi Üye Sayısı 

Belçika 5 Mayıs 1949 7 

Danimarka 5 Mayıs 1949 5 

Fransa 5 Mayıs 1949 18 

Đrlanda 5 Mayıs 1949 4 

Đtalya 5 Mayıs 1949 18 

Lüksemburg 5 Mayıs 1949 3 

Hollanda 5 Mayıs 1949 7 

Norveç 5 Mayıs 1949 5 

Đsveç 5 Mayıs 1949 6 

Đngiltere 5 Mayıs 1949 18 

Yunanistan Ağustos 1949 7 

Türkiye Ağustos 1949 12 

Đzlanda 1950 3 

Almanya 1950 18 

Avusturya 1961 6 

Kıbrıs 1961  

Đsviçre 1963 6 

Malta  1965 3 
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Devlet Üyelik Tarihi Üye Sayısı 

Portekiz 1976  

Đspanya 1977 12 

Lichtenstein 1978 2 

San Marino 1988 2 

Finlandiya 1989 5 

Macaristan 1990 7 

Polonya 1991 12 

Bulgaristan 1992 6 

Estonya 1993  

Litvanya 1993 4 

Slovenya 1993 3 

Çek Cumhuriyeti 1993 7 

Slovakya 1993 5 

Romanya 1993 10 

Andora 1994 2 

Makedonya 1995 3 

Letonya 1995  

Arnavutluk 1995 4 

Moldova 1995 5 
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Devlet Üyelik Tarihi Üye Sayısı 

Ukrayna 1995 12 

Rusya Federasyonu 1996 18 

Hırvatistan 1996 5 

Gürcistan 1999 5 

Ermenistan 2001 4 

Azerbaycan 2001 6 

Bosna-Hersek 2002 5 

Sırbistan 2003 7 

Monako 2004 2 

Kaynak:www.coe.int/cplre 
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Amerika Kıtası’ndaki Organ ve Doku Transplantasyon Organizasyonları* 

Kurulu ş Adı  Bağlı Olduğu Ülke 
ve/veya Sorumlu 
Oldukları Bölgeler 

Web Adresi 

Instituto Nacional Central Unico 
Coordinador de Ablación e 
Implante (incucai) 

Arjantin http://www.incucai.gov.a
r/home.do 

Comisión Coordinadora Nacional 
de Trasplantes de Bolivia 

Bolivya http://www.trasplantesor
ganos-
bo.org/informacion.html 

Associação Brasileira de 
Transplante de Órgãos (ABTO) 

Brezilya http://www.abto.org.br/ 

Aliança brasileira pela Doação de 
Órgãos e TEcidos (ADOTE) 

Brezilya http://www.adote.org.br/ 

The Canadian Association of 
Transplantation (C.A.T) 

Kanada http://www.transplant.ca/ 

Corporacıon De Trasplantes De 
Chıle 

Şili http://www.trasplante.cl/i
ndex.php 

Asociación National de 
Trasplantados 

Kolombia http://www.trasplantados.
com/ 

Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA) 

Meksika http://www.rnt.gob.mx/ 

Consejo Estatal De Trasplantes De 
Organos Y Tejidos (CETOT) 

Meksika http://www.trasplantes.jal
isco.gob.mx/index.html 

Insituto Nacional de Donación y 
Trasplante de Células Tejidos y 
Órganos (INDT) 

Uruguay http://www.indt.hc.edu.u
y/ 

UNOS – United Network for Organ 
Sharing Transplantation 
Information Site 

ABD http://www.unos.org/ 

Organización Nacional de 
Transplante de Venezuela 

Venezuella http://www.ontv-
venezuela.org/ 

(*) Araştırmacı tarafından derlenmiştir.  
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Avustralya Kıtası’ndaki Organ ve Doku Transplantasyom Organizasyonları* 

Kurulu ş Adı Bağlı Olduğu Ülke 
ve/veya Sorumlu 
Oldukları Bölgeler 

Web Adresi 

Avustralya 
Anzdata and Anzod 

Yeni Zelanda 

http://www.anzdata.org.au/ 

National Kidney and 
Transplant institute 

Filipinler http://www.nkti.gov.ph/ 

(*) Araştırmacı tarafından derlenmiştir.  

Uzakdoğu’daki Organ ve Doku Transplantasyon Organizasyonları* 

Kurulu ş Adı Bağlı Olduğu Ülke 
ve/veya Sorumlu 
Oldukları Bölgeler 

Web Adresi 

The National Kidney 
Foundation of 
Malaysia 

Malezya http://www.nkf.org.my/ 

Mohan Foundation Hindistan http://www.mohanfoundation.org/ 

National Kidney 
Foundation 

Endonezya  

Japan Organ 
Transplant Network 

Japonya http://www.jotnw.or.jp/ 

National Kidney 
Foundation 

Singapur http://www.nkfs.org/ 

National Kidney 
Foundation Taiwan 
R.O.C. 

Taiwan http://www.kidney.org.tw/e-
index.html 

(*) Araştırmacı tarafından derlenmiştir.  



 302 

Avrupa’daki Organ ve Doku Transplantasyon Organizasyonları* 

Kurulu ş Adı  Bağlı Olduğu Ülke 
ve/veya Sorumlu 
Oldukları Bölgeler 

Web Adresi 

Estonya 

Lestonya Balttransplant 

Litvanya 

http://www.transplantacija.lt/lt.p
hp/ 

balttransplant/apie_organizacija/
162 

Bultransplant Bulgaristan http://www.bultransplant.bg/ 

Slovenské Centrum 
Orgánových 
Transplantácií (SCOT) 

Slovakya 
http://www.ncot.sk/ 

Romtransplant Romanya http://www.romtransplant.ro/ 

l'Agence de la 
biomédecine 

Fransa 
http://www.efg.sante.fr/fr/index.
asp 

L'association Ouest-
Transplant 

Fransa 
http://www.ouest-transplant.org/ 

Avusturya 

Belçika 

Almanya 

Luksemburg 

Hollanda 

Slovenya 

Eurotransplant 

Hırvatistan 

http://www.transplant.org/ 

Đzlanda 

Norveç 

Finlandiya 

Danimarka 

Scandiatransplant 

Đsveç 

http://www.scandiatransplant.org
/ 
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Kurulu ş Adı  Bağlı Olduğu Ülke 
ve/veya Sorumlu 
Oldukları Bölgeler 

Web Adresi 

 Đspanya http://www.ont.es/ 

Organização 
Portuguesa De 
Transplatação 

Portekiz http://www.opt.min-saude.pt/ 

Lusotransplante Portekiz http://www.chsul.pt/main.asp 

Đngiltere UK Transplant 
Support Service 
Authority (UKTSSA) Đrlanda 

http://www.uktransplant.org.uk/ 

ukt/default.jsp 

Swisstransplante Đsveç http://www.swisstransplant.org/ 

Associazione Italiana 
per la Donazione di 
Organi e Tessuti 
(AIDO) 

Đtalya http://www.aido.it/ 

Associazione 
InterRegionale 
Trapianti (AIRT) 

Đtalya http://www.airt.it/ 

Nord Italia Transplant Kuzey Đtalya (Milano) http://www.nitp.org/ 

Centro Regionale per 
Il Trapianto Degli 
Organi Regione Lazio 

Đtalya 
http://www.coordinamentotrapia
ntilazio.org/ 

Poltransplant Polonya www.poltransplant.org.pl 

Hungarotransplant Macaristan http://www.kerdoiv.htp.hu/ 

Hellas Transplant 
Service 

Yunanistan 
 

IKEM 
Transplantcentrum  

Çek Cumhuriyeti 
http://www.ikem-ktch.cz/ 

(*) Araştırmacı tarafından derlenmiştir.  
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Ortadoğu’daki Organ ve Doku Transplantasyon Organizasyonları* 

Kurulu ş Adı Bağlı Olduğu Ülke 
ve/veya Sorumlu 
Oldukları Bölgeler 

Web Adresi 

Israel transplant Đsrail http://www.health.gov.il/transplant/ 

Saudi Center for 
Organ 
Transplantation 

Suudi 
Arabistan 

http://www.scot.org.sa/ 

(*) Araştırmacı tarafından derlenmiştir.  

 

Afrika Kıtası’ndaki Organ ve Doku Transplantasyon Organizasyonları* 

Kurulu ş Adı Bağlı Olduğu 
Ülke ve/veya Sorumlu 
Oldukları Bölgeler 

Web Adresi 

Organ Donor Foundation Güney Afrika http://www.odf.org.za/ 

(*) Araştırmacı tarafından derlenmiştir. 
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