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ÖZET 

Kayıkçı NA. Lise öğrencilerinin organ bağışına bakışı. İstanbul Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD. Yüksek Lisans 
Tezi. İstanbul. 2010. 

Kesitsel ve ilişki arayıcı olarak gerçekleştirilen çalışma, orta öğretim okullarının 10. ve 
11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin organ bağışı konusundaki düşüncelerini 
belirlemek ve sonuçlara uygun öneriler getirmek amacı ile yapıldı. 

Çalışmanın örneklemini Hatay il merkezinde bulunan beş orta öğretim okulunda 
öğrenim gören 1940 öğrenci oluşturdu. Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik 
özellikleri, organ bağışı/nakline yönelik görüş ve bilgi düzeyini belirlemeye yönelik 
hazırlanan soru formu ile elde edildi. Veri analizinde yüzdelik ve ki-kare testi kullanıldı. 
Çalışmaya alınan öğrencilerin %56,3’ü kız, , %58,6’sı 10. sınıfta  öğrenim görmekteydi. 

Öğrencilerin çoğunluğu (%89,6) “bir kişinin yaşamını sağlamak” için organ 
bağışlamayı düşündüğünü, organ bağışında bulunmak istemeyenlerin nedensiz olarak 
organ bağışında bulunmak istemediğini belirttikleri (%51,9) belirlendi. Öğrencilerin 
organ bağışına ilişkin bilgi edinme kaynaklarının başında radyo ve televizyon (%77,9) 
gelmekteydi. Organ bağışı ile ilgili bilgileri sağlık personelinden almak isteyen 
öğrenciler çoğunlukta (%59) idi. 

Kızların, erkeklere (p= ,000), organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu bilenlerin 
bilmeyenlere (p= ,000), organ nakli yapılan/bekleyen birini tanıyanların tanımayanlara 
(p= ,002) ve beyin ölümünün insan ölümü olduğunu/geri dönüşümsüz olduğunu 
bilenlerin bilmeyenlere göre organ bağışında bulunmak istemeleri anlamlı olarak fazla 
idi (p= ,007). 

Çalışma sonuçları, öğrencilere organ bağışı ile ilgili eğitim programlarının gerekliliğini 
göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler :  organ bağışı, organ nakli,  beyin ölümü, ortaöğretim öğrencileri, 

okul hemşiresi 
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ABSTRACT 

 

Kayıkçı NA. The view of high school students about organ donation. Institute of Health 

Sciences, Department of Child Health and Diseases Nursing. Master Thesis. Istanbul. 

2010.   

The study was carried out as cross-sectional and relationship scanning, with the aim of 
determining the 10th and 11th grade secondary school students’ thoughts about organ 
donation and develop some appropriate suggestions for results. 

The sampling of the study was consist of nighteen forty students (n=1940) who has 
been attending five different secondary schools in Hatay city-center. The data and 
students’ socio-demographic conditions have collected from a prepared questionnaire 
for evaluating the view about organ donation and level of knowledge. The percentage 
and chi-square test were used to data analysis. The %56,3 of the sample was female and 
%58,6 of the sample was on 10th grade.  

The most of the students (%89,6) emphasized to donate organ with a view to “provide a 
life for someone”. The students who don’t want to donate organ have no reason 
(%51,9). The primary information resource about organ donation was radio and 
television (%77,9) and the %59 of students declared the need to take information from 
healthcare professionals. 

Some subgroups declared much desire for organ donation than others significantly 
females vs males (p= ,000), who knows the organ donation is life saver vs who doesn’t 
know ( p= ,000), who knows someone transplanted/waiting for transplantation vs who 
doesn’t know (p= ,002) and who knows the brain death is irreversibl vs who doesn’t 
know (p= ,007).  

The results of study have shown the necessity of training programs about organ 
donation for students. 

Key words: Organ donation, organ transplantation, brain death, secondary school 

students, school nurse 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Organ bağışı, bir kişinin hayatta iken kendi iradesi ile ve tıbben yaşamı sona 

erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin 

vermesidir (1,3,8,12,17,18,19). Organ nakli, vücutta görevini yapamayan bir organın 

yerine canlı bir vericiden veya kadavradan alınan sağlam doku veya organın 

nakledilmesidir (1,3,17,18,19,20,21,41).  

Organ naklinin amacı, organ yetmezliği nedeniyle yaşam kalitesi düşmüş ve 

yaşamın sonuna gelmiş hastaların hayatını kurtarmak, yaşam süresini ve kalitesini 

arttırmaktır (21,28,43). Kişilerin organ bağışı konusundaki görüşlerinin 

oluşturulmasında eğitim, sosyoekonomik düzey, kültür ve dinin önemli birer etken 

olduğu çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (16,22,31,43).  

Birçok ülke, organ bağışı ve transplantasyon ile ilgili yasal düzenlemelerini 

oluşturmuştur. İspanya’da, İsveç’te, Almanya’da  ve Avrupa komisyon toplantı 

kurallarına (Porto 2000) göre Avrupa ülkelerinde organ bağışı, beyin ölümü ve organ 

nakli ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır (9). Türkiye’de organ nakli; 29.05.1979 

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

1982 yılında yeniden düzenlenen maddelere (28) ve 1 Haziran 2000 tarih ve 24066 

sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 07.03.2005, 24.10.2007 ve 11.03.2009 tarihlerinde 

değişikliğe uğrayan “Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği” doğrultusunda 

yapılmaktadır. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili birimlere gönderilen 

genelgelerle organ bağışı, nakli ve beyin ölümü hakkında bilgilendirme yapılmaktadır 

(29,30). Ayrıca ülkemizde Diyanet İşleri Yüksek Kurulu 1980 yılında 396 sayılı kararı 

ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir (7,9,10).  

Ülkemizde yapılan organ nakillerinin yaklaşık %75-80’den fazlası canlıdan 

alınan organlarla gerçekleşirken; Avrupa ülkelerinde nakillerin %80’den fazlası 

kadavradan alınan organlarla yapılmaktadır (3,9,12,13,18,20,21,43). Organ nakli ve 

organ bağışı konusunda eğitime önem veren ve bu konuda toplumda belirli bilinç 

düzeyi oluşturmuş ülkelerde kadavradan organ bağışı oranları yüksektir. Organ Nakli 

Koordinatörler Derneği (ONKOD) 2004 verileri incelendiğinde milyon nufus başına 

kadavra donör sayılarının (pmp), İspanya için 34,6, İtalya için 21,1, Fransa için 20,9, 
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İngiltere için 12,3, Almanya için 13,8, Yunanistan için 6,2, Romanya için 0,4, Türkiye 

için 2,0 olduğu görülmektedir (17). Avrupa Konseyi verilerine göre; 2007 kadavra 

organ bağışı milyonda kişi başına İspanya’da 34,3, Belçika’da 28,2, Fransa’da 25,3 iken 

Türkiye’de 3,0’dır (30). Ülkemizde kadavradan organ bağışı çok düşük olmasına 

rağmen üç yıl (2004-2007) içinde az da olsa artış görülmesi umut verici bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir. 

Yapılan çalışmalarla; eğitim düzeyi arttıkça, organ bağışı sürekli gündemde 

tutularak toplum eğitimine önem verildikçe organ bağışının arttığı ortaya konmuştur 

(16,20). 

Araştırma, toplumumuzun organ bağışı konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi 

olmadığı görüşünden yola çıkarak geleceğin erişkinleri olan lise öğrencilerinin organ 

bağışı konusundaki düşüncelerini değerlendirmek, sonuçlar doğrultusunda öneriler 

getirmek amacı ile gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada aydınlanması beklenen sorular: 

 Öğrencilerin organ bağışı ile ilgili bilgileri ne durumdadır? 

 Öğrenciler organ bağışı ile ilgili bilgileri nereden edinmiştir? 

 Öğrencilerin organ bağışında bulunmak istememe nedenleri nelerdir? 

 Öğrencilerinin organ bağışı konusundaki düşünceleri öğrenim 

gördüğü sınıf, cinsiyet, anne ve baba eğitimi gibi değişkenler 

açısından farklı mıdır ? 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Organ Bağışı/Organ Naklinin Tanımı ve Sınıflandırması 

Organ bağışı, kişinin hayatta iken kendi iradesiyle, organlarının bir kısmının 

veya tamamının ölümünden sonra başkalarının kullanmasına izin vermesidir 

(1,3,8,12,17,18,19,44). Vücutta görevini yapamayan bir organın, yenisi ile 

değiştirilmesi işlemine “organ nakli” veya “organ transplantasyonu” denir 

(1,3,12,17,18,19,20,21,41).  

Organ transplantasyonu, canlı vericiden ve kadavradan olmak üzere iki şekilde 

yapılır. Canlı vericiden organ nakli: Organ yaşamakta olan sağlıklı bir kişiden alınır. 

Genellikle 4. dereceye kadar yakın akrabalardan uygun organlarından birinin alınıp 

nakil yapılabilmesine kanunlar izin vermektedir (8,12,17,18,42). Kadavradan organ 

nakli: Organları alınan kişi tıbben ölmüştür. Bağışta bulunduğu organlar ihtiyacı olan ve 

doku uyumu bulunan hastalara nakledilir (8,12,18). 

Organ transplantasyonu alıcı ve verici arasındaki genetik ilişkiye göre; 

ototransplantasyon (bir doku yada organın, aynı canlının bir yerinden alınıp başka bir 

yerine transfer edilmesi), izotransplantasyon (genetik yapıları aynı olan tek yumurta 

ikizleri arasında yapılan transplantasyon), allotransplantasyon / homotransplantasyon 

(aynı türe ait bireyler arasında yapılan doku ve organ transplantasyonu) ve 

ksenotransplantasyon/heterotransplantasyon (iki ayrı tür arasında yapılan doku ve organ 

tranplantasyonu) olarak sınıflandırılmaktadır (8). 

Transplantasyon yapıldığı yere göre; ortotopik transplantasyon (doku ve 

organların anatomik olarak normalde bulunmaları gereken yere transfer edilmesi) ve 

heterotopik transplantasyon (doku ve organların normalde bulundukları yerlerden farklı 

bir yere transfer edilmesi) olarak sınıflandırılır (8). 

Organ nakillerinin amacı, organ yetmezliği nedeniyle yaşam kalitesi düşmüş ve 

yaşamın sonuna gelmiş hastaların hayatını kurtarmak, yaşam süresini ve kalitesini 

arttırmaktır (21,28,43). Yapılan çeşitli çalışmalarda kişilerin organ bağışı konusundaki 

görüşleri oluşurken eğitim, sosyo ekonomik düzey, kültür ve dinin önemli faktör olduğu 

gösterilmiştir (16,22,31,43). 
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Organ ve doku nakli, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli 

ölçütlerdendir. Organ ve doku naklinin yasal, etik, tıbbi, sosyal, psikolojik, teknolojik, 

ekonomik ve dini yönlerden başarısı, organ ve doku naklinin başarısı ile doğru orantılı 

olarak değerlendirilmektedir (44). 

2.2.  Organ Naklinin Tarihçesi 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren başarılı sonuçlar alınmaya başlanan, 

bugünün bilindiği uygulandığı şekli ile organ naklinin temelleri dünyada onaltıncı 

yüzyılda atılmaya başlanmış, ondokuzuncu yüzyılda insandan insana doku ve organ 

olarak önceleri deri, damar, kas nakli yapılmış, daha sonraları geliştirilerek kalp, 

karaciğer, böbrek, kemik iliği, kornea gibi hayati organların nakli yapılmaktadır (10). 

Türkiye’de ise ilk kez 1969 yılında kalp nakli yapılmış ancak başarılı sonuç 

alınamamıştır. İlk başarılı organ nakli 1975 yılında Dr. Haberal ve ekibi  tarafından 

anneden oğluna yapılan böbrek nakli olmuştur. Kadavradan ilk böbrek nakli 1978 

yılında, ilk karaciğer nakli 1998 yılında, canlı akrabadan ilk kısmi karaciğer nakli 1990 

yılında, kalp kapağı nakli 1991 yılında yapılmıştır (1,17,37). Bügüne kadar ülkemizde 

yaklaşık 4800 böbrek, 320 karaciğer,75 kalp, 1 pankreas, 6000 kornea, ve 600 kadar da 

kemik iliği nakli yapılarak insanlar sağlıklarına kavuşturulmuştur (37). 

2.3.  Organ Bağışı/Organ Naklinin Dini Boyutu 

Organ bağışına kişilerin bakışının belirlendiği araştırmalarda kişilerin organ 

bağışına karşı olmaları genellikle dinsel inançlara bağlanmaktadır. Oysa çok az sayıda 

dinin temel ilkeleri organ bağışına izin vermemektedir. Çoğunlukla neden kültüreldir ve 

organ bağışını olumsuz yönde etkileyen bu kültürel değerler dinsel değerlerden ayırt 

edilmelidir (8,9). Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 1980 

yılında 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir (7,9,10). Dünya 

İslam Birliğine bağlı Fetva Kurullarının kararlarına ve İslam Hukukçularına göre organ 

nakilleri belli şartlara göre uygun görülmektedir (10). Organ naklinin aşağıdaki şartların 

bulunması halinde caiz olduğu bildirilmiştir. Organ nakli için şartlar (7,8,9,10,44): 

 Organ nakli zorunluluğunun bulunması, 

 Hekimin hastalığın bu yolla tedavi edilebileceğine inanmış olması, 
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 Organ veya dokusu alınacak kişinin, işlemin yapıldığı esnada ölmüş olması; 

organı alınacak kişi sağ ise alınacak organ veya dokunun hayati bir organ 

olmaması, 

 Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organı veya dokusu 

alınacak kişinin ölmeden önce buna izin vermiş olması veya hayatta iken 

aksine bir beyanı olmamak şartı ile yakınlarının buna razı olması, 

 Organın bir ücret karşılığında verilmemiş olması, 

 Tedavisi yapılacak hastanın (alıcı) naklin yapılmasına razı olması. 

Hiristiyanlık, Yahudilik, Budizm ve diğer dinlerde organ bağışını insan 

sevgisinin bir parçası olarak kabul etmektedirler ve bu alandaki çalışmaları 

destekledikleri gibi, din kurumları organ bağışının yaygınlaşması için özel çabalar 

yürütmektedirler (8,9,12,33). 

2.4.  Organ Bağışı/Organ Naklinin Yasal Boyutu 

Birçok ülkede organ bağışı ve transplantasyonla ilgili yasal düzenlemeler 

oluşturulmuştur. İspanya’da , İsveç’te, Almanya’da ve Avrupa komisyon toplantı  

kurallarına (Porto 2000) göre Avrupa ülkelerinde organ bağışı, beyin ölümü ve organ 

nakli ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmıştır (9). Dünya Sağlık Örgütü organ ticaretini 

ve uluslar arası trafiği yasaklamıştır. Bedel karşılığı organ nakli uygulaması ulusal ve 

uluslar arası transplantasyon derneklerine ters düşmektedir (9,21). Türkiye’de organ 

nakli 29.05.1979 tarihli “Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında” 

2238 sayılı kanunun 1982 yılında yeniden düzenlenen maddelerine göre 

uygulanmaktadır (28). Ayrıca 1 Haziran 2000 tarih ve 24066 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanmış 07.03.2005, 24.10.2007 ve 11.03.2009 tarihlerinde değişikliğe uğramış 

“Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği” doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın 

ilgili birimlere gönderdiği genelgeler ile organ bağışı, nakli ve beyin ölümleri hakkında 

bilgilendirmeler yapılmaktadır (28,29,30). 

Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği’nde beyin ölümü kriterleri 

belirlenmiştir. Beyin ölümü; klinik bir tanıdır ve beyin fonksiyonlarının tam ve geri 

dönüşümsüz kaybıdır. Beyin ölümü tanısının konması organ bağışında donör olarak 

kullanılacak kişinin belirlenmesinde önemlidir (11,26,27,29). Ülkemizde 2238 sayılı 

kanunda; 18 yaşını doldurmuş, akli dengesi yerinde olan her kişinin organlarını 
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bağışlayabilecekleri ve tıbbi ölüm halinin kardiolog, nörolog, nöroşirüjyen ile 

anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanından oluşan dört kişilik hekimler kurulunca oy 

birliği ile saptanabileceği belirtilmektedir (28). Organ bağışlamak isteyenler, 

beklenmedik ölümleri halinde organ bağışlamak istediklerini İl Sağlık Müdürlüklerine, 

hastanelere, organ nakliyle ilgili kuruluşlara ve ehliyet alımı sırasında Emniyet 

Müdürlüklerine bildirebilirler. Organ bağışladıklarına dair bir belgeyi iki tanık önünde 

doldurup doku ve organ bağışı  belgesi ve kartı alabilirler. Organ bağış kartı alanların 

yakınlarını bilgilendirmeleri gerekmektedir. Çünkü ülkemizde organ bağış kartı olsa 

dahi yakınlarının izni olmadan organ nakli yapılmamaktadır (1,2,8,14,17,19). Organını 

bağışlamak isteyen kişi bir organını bağışlayacağı gibi tüm organlarını da bağışlayabilir. 

Türkiye’de 2007 verilerine göre organ bağış kartı alan kişi sayısı 51,000’dir. 

Kartların 35,200’ü İstanbul ilinden alınmıştır. Kadavra donör sayısı ise 245 kişi 

(milyonda 3,0 kişi) olarak belirtilmiştir (27). Organlarını bağışlayanlar arasında 

%35,4’lük oranla 18-27 yaş arası grup başı çekmekte ve onları %26,7 ile 28-37 yaş 

arası grup takip etmektedir (4). Bağışlanan organlar, doku ve kan gurubu uygunluğuna 

göre acil bekleyen hastalara nakledilirler. Organ paylaşımı Ulusal Koordinasyon 

Sistemi tarafından tıbbi açıdan acil olma durumu, gerekli durumlarda doku ve kan grubu 

uyumu, din, dil, ırk, cinsiyet, zengin - fakir ayırımı gözetmeden dağıtım yapılmaktadır 

(8,17,19,27). Günümüzde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, kemik iliği, 

kornea, kemik ve ince barsak en çok nakledilen organlardır/dokulardır (1,3,11,17,19). 

Kişi organ bağışında bulunsa bile her ölümden sonra organ nakli mümkün 

değildir. Vericiler; hastane yoğun bakım ortamında, solunum cihazına bağlı, beyin 

ölümü gerçekleşmiş kişiler olmalıdırlar (14,17,27,42). Bu şartlara sahip kişiden organ 

alımı ameliyathane koşullarında bir ekip tarafından gerçekleştirilmekte, organı alınan 

kadavranın başka bir deyişle cesedin bakımı uygun ve saygın bir şekilde yapılmakta, 

cesedin vücüt bütünlüğü korunmakta ve dış görünümde ameliyat izi dışında herhangi bir 

görüntü oluşturulmamaktadır (17,18).  

Ülkemizde yapılan organ nakillerinin yaklaşık %75-80’inden fazlası canlı 

kişilerden alınan organlarla gerçekleşirken; Avrupa ülkelerinde nakillerin %80’inden 

fazlası kadavradan alınan organlarla yapılmaktadır (3,12,13,18,20,21,43). Organ nakli 

ve organ bağışı konusunda eğitime önem veren ve bu konuda toplumda belirli bilinç 

düzeyi oluşturulmuş ülkelerde kadavradan organ bağışı oranları yüksektir. Organ Nakli 
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Koordinatörler Derneği (ONKOD) 2004 verilerine göre; milyon nufus başına kadavra 

donör sayıları (pmp); İspanya’da 34,6, İtalya’da 21,1, Fransa’da 20,9, İngiltere’de 12,3, 

Almanya’da 13,8, Yunanistan’da 6,2, Romanya’da 0,4, Türkiye’de 2,0’dır (16). Avrupa 

Konseyi verilerine göre 2007 kadavra organ bağışı milyonda kişi başına; İspanya’da 

34,3, Belçika’da 28,2, Fransa’da 25,3 iken Türkiye’de 3,0’dır (27). Ülkemizde 

kadavradan organ bağışı çok düşüktür. Ancak üç yıl içinde (2004 – 2007) az da olsa 

artış görülmesi umut vericidir. Kadavra organ sayısını arttırmak ancak düzenli bir 

organizasyon ve ekip çalışmasıyla mümkündür (6). Organ bağışında insan faktörü çok 

önemlidir. İnsanların yaşadığı toplumun sosyo-kültürel özellikleri dikkate alınarak 

organ bağışı konusunda bilinçlendirmeyi sağlayacak eğitim planlanmalıdır. Organ nakli 

konusunda toplumsal bilincin yaratılmasında en iyi yol eğitimin ilköğretimden 

başlatılmasıdır (21,44). Ders içeriklerinde konuya yer verilmesi ve ülkemizde yaygın 

olmayan okul hemşireliğinin yaygınlaştırılması ve hemşirelerin bu konuda 

bigilendirilmesi gerekmektedir. 

Konu ile ilgili çalışmalar ve elde edilen sonuçları: 

Weaver ve arkadaşlarının (2000) lise öğrencilerinin organ bağışı hakkındaki 

görüşlerini belirlemek amacı ile yaptıkları çalışmada; beyaz öğrencilerin %92’si siyah 

öğrencilerin %48’i organ bağışı hakkında olumlu fikirlere sahip olduğu, olumlu tutum 

sergilediklerini saptamışlardır. Okul temelli sağlık eğitim programlarının öğrencilerin 

organ bağışı hakkındaki düşüncelerini olumlu etkilediğini ve siyah öğrencilerin 

düşüncelerinin olumlu yönde değiştiğini, bağış hakkında bilgi artışının öğrencilerin 

bağışta bulunma oranını arttırabileceği ve bu yolla ailelerin daha pozitif fikirlere sahip 

olabileceklerini göstermişlerdir. Araştırmaya göre adölesanların bağış hakkındaki 

fikirlerinin değişime açık olduğu ve lise yıllarında hatta daha erken dönemlerdeki sağlık 

eğitimi programlarının etkili olduğu bildirmiştir (40). 

Jafri ve Tellisin (2001) öğrenci, uzman, hasta ve din adamları ile gerçekleştirdiği 

çalışmadada; öğrencilerin %97.9’unun transplantasyonu onayladığını, %66.5’inin 

transplantasyon hakkında bilgiye sahip olduğunu, %42.5’inin organları alınan 

kadavranın ailesine teşvik primi verilmesini onayladığını (cenaze masrafları gibi), 

%69.9’unun yaşayan organ bağışçıları için hükümetin ödeme yapması gerektiğini ifade 

ettiğini, transplantasyon hakkındaki bilgilerinin genellikle okul dışı kaynaklardan 

edinilmiş bilgiler olduğunu saptamışlardır (15).  
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Sanner’in (2002) yaptığı çalışmaya göre; İsviçre’li öğrencilerin (15-18 yaş) 

organ nakli hakkında olumlu düşüncelere sahip olmasına rağmen sadece %50’sinin 

kendi organlarını bağışlamaya istekli ve sadece %20’sinin ailesinin organ bağışında 

bulunduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %90’ının çeşitli televizyon programları aracılığı 

ile organ transplantasyonu hakkında bilgiye sahip olduğunu, cinsiyetler arası organ 

bağışında farklılık olduğunu ve öğrencilerin %70’inin okul müfredatında organ nakli 

konusunun yer almasını gerektiğini belirttikleri saptanmıştır (31). 

Bölükbaş ve arkadaşları (2004) üniversite öğrencileri ile gerçekleştirdikleri 

çalışmada; öğrencilerin %59,5’inin organ bağışı konusunda bilgilerinin olduğunu, 

%59,6’sının organ bağışında bulunmak istediğini, %78,9’unun organ bağışının 

gerekliliğine inandığını, %69,1’inin ise organ bağışı için ne yapmak gerektiğini 

bilmediğini belirlemişlerdir. Öğrencilerin %44,8’i dini inançlarından dolayı organ 

bağışlamak istemediğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin bilgi edindikleri kaynaklar 

arasında birinci sırada %37,9 ile televizyon ve radyo, ikinci sırada  %24,5 ile yazılı 

yayınların yer aldığı saptanmıştır (3). 

Conesa ve arkadaşlarının (2004) adölesanlar üzerine yaptıkları çalışmada %73 

adölesan organ bağışına yönelik olumlu fikre, %27’si kararsız veya olumsuz fikre 

sahipti. %48’i ölüm korkusu nedeniyle bağış yapmak istemiyordu. Çalışmada bağışa 

karşı olma ile ilgili istatiksel olarak belirgin değişkenler; düşük eğitim düzeyi, beyin 

ölümü hakkında yetersiz bilgi birikimi ve kadavraya herhangi bir işlem yapılmasını 

kabul etmeme olarak ortaya çıkmıştır(5). 

Özdağ’ın (2004) sağlık ocağına kayıtlı 18 yaş üzeri kişilerle yaptığı çalışmada; 

halkın %96,6’sının organ nakli ve bağışı konusunda duyumları olduğu, %78,6’nın 

bilgilerinin olduğu ortaya konmuştur. Katılımcılardan kadınların, sekiz yıl üzerinde 

eğitimli olanların ve 35 yaşından daha genç olanların organ bağışına daha olumlu görüş 

bildirdikleri belirlenmiştir (20). 

Gül ve arkadaşlarının (2005) sürücü kursuna başvuran adaylar üzerine yaptığı 

çalışmada; katılımcıların %70,3’ünün organ bağışı konusunda herhangi bir bilgi 

almadığı, bilgi alan adayların %40,8’inin televizyondan, %18,5’inin gazete-dergiden 

bilgi aldığı belirlenmiştir. Adayların %23,7’sinin dini inançlara ters düşme ve vücut 

bütünlüğünün bozulmasını istememe gibi gerekçelerle organ bağışında bulunmayı 
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düşünmediklerini ifade ettikleri ve %74,7’sinin organ bağışlamak için nereye 

başvuracaklarını bilmediklerini ifade ettikleri saptanmıştır (13). 

Reubsaet ve arkadaşlarının (2005) lise öğrencileri için bilgilendirme 

programının organ bağışı kayıt sistemine etkisini belirlemek amacı ile yaptığı 

çalışmada; bu sisteme göre 18 yaşını dolduran her Alman vatandaşına konuya ilişkin 

eğitim verilmiş ve organ bağışını kabul edip etmedikleri sorularak “Bağış Kayıt 

Merkezi”nde kayıt altına alınmış, eğitim programı sonrası bu sisteme dahil olan bayan 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha fazla sayıda olduğu, bir dine mensup 

öğrencilerin, hiçbir dine mensup olmayanlara göre kayıt sistemine dahil olma 

niyetlerinin belirgin şekilde daha az olduğu saptanmıştır (25). 

Thoronton ve arkadaşlarının (2006) lise öğrencilerinde organ bağışı için 

gönüllüğü etkiliyen etnik ve cinsiyet farklılıkları konulu çalışmalarında; organ bağışı 

konusunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha gönüllü, beyaz ırkın azınlıklara 

göre daha istekli olduğu belirlenmiştir. Öğrenciler sürücü belgesi almak istediklerinde 

kız öğrencilerin %70’i, erkek öğrencilerin %40’ı organ bağış kartı almak için 

başvurmayı planladıklarını ifade ettikleri saptanmıştır. Çalışmada, cinsiyet veya ırka 

bakmaksızın tüm adölesanların organ bağışı ve transplantasyon hakkında çok az 

bilgilerinin olduğu saptanmıştır (34). 

Tokalak ve arkadaşlarının (2006) lise öğrencileri ile yaptıkları çalışmada; 

öğrencilerin eğitim öncesi organ bağışını reddetmelerindeki temel nedenlerin ilk 

sıralarında dini inançların, organların uygunsuz kullanılacağı düşüncesinin, vücut 

bütünlüğünde bozulma düşüncesinin, bağış sürecinden korkma ve yetersiz bilgiye sahip 

olmanın geldiğini ortaya koymuşlardır. Konuya ilişkin yapılan eğitim sonrasında tüm bu 

nedenlerin azaldığını göstermişlerdir (35). 

Vinokur ve arkadaşlarının (2006), lise öğrencileri için organ bağışı ile ilgili 

pozitif düşünceleri destekleme ve bilgi birikimini arttırmaya yönelik  ağ temelli 

eğitimsel girişim çalışmalarında; öğrencilerin organ bağışı ve transplantasyon ile ilgili 

konularda odaklanan web sitesinde vakit geçiren grubun, soğuk algınlığına odaklanan 

web sitesinde vakit geçiren öğrencilere göre, organ bağışı ile ilgili bilgi birikimleri ve 

bağış destekleyici tutumlarının olumlu yönde artış gösterdiği saptanmıştır (39). 
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Göz ve Gürelli (2007), yoğunbakım hemşirelerinin organ bağışı ile ilgili 

düşüncelerini belirlemek için yaptıkları çalışmada hemşirelerin %60,9’u organ bağışına 

istekli, %3,1’i bağış kartı taşıdığını saptamışlardı. Hemşirelerin medeni durumları, 

eğitim durumları, çalışma süreleri ve yaşları organ bağışı yapma isteğini etkilemediğini 

saptamışlardı (12). 

Schirmer ve arkadaşlarının (2007) özel ve devlet okulunda okuyan lise son sınıf 

öğrencilerinin organ bağışı hakkında bilgi düzeylerinin karşılaştırıldığı çalışmada; her 

iki okulda okuyan öğrenciler arasında bilgi düzeyi açısından belirgin bir fark olmadığı, 

öğrencilerin büyük bir kısmının organ bağışı ve transplantasyonuna yönelik en iyi bilgi 

edinme yolunun okullarda konuya yönelik derslerin verilmesi gerektiğini ifade ettikleri 

belirlenmiştir (32). 

Yaşar ve arkadaşlarının (2008) Sağlık Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri 

ile gerçekleştirdikleri çalışmada; katılımcıların % 34,9’unun organlarını bağışlamak 

istediğini, %10,5’inin organ bağışına karşı olduğunu, %54,6’sının kararsız olduğunu 

saptamışlardır. Öğrenciler tarafından organ bağışında bulunmama nedenleri olarak, 

vücut bütünlüğünün bozulması, ölüm gerçekleşmeden organlarının alınacağı ve ticari 

yönden istismar edileceği düşüncesi gösterilmiştir (41). 

Özer ve arkadaşlarının (2008) Sağlık  Yüksekokulu  ikinci sınıf öğrencileri ile 

yaptıkları çalışmada, öğrencilerin eğitim öncesi %75,5’inin organ bağışı hakkında 

bilgilerinin olduğunu, bilgilerinin çoğunlukla televizyon-radyo, magazin vb. (%43,4) 

yerlerden edindikleri, organ bağışı ile ilgili en büyük endişelerinin; komplikasyon 

gelişme riski, ölüm korkusu, organ mafyası ve organlarının amaç dışı kullanılabileceği 

düşüncesi olduğunu, eğitim sonrası organ bağışı ve nakli ile ilgili bilgi düzeylerinde ve 

bağışta bulunma isteklerinde artış olduğunu saptamışlardır (22). 

Akış ve arkadaşlarının (2008) mediko sosyal polikliniğine başvuran üniversite 

personelinin organ- doku bağışı ve nakli hakkındaki bilgi ve tutumlarını belirlemek 

amacı ile yaptıkları çalışmada; çalışmaya katılanların %72’sinin bilgilerini 

televizyondan edindiklerini, %72’sinin organ ve doku bağışı konusunda yeterli bilgiye 

sahip olduklarını ifade ettiğini, organ bağışı için nereye başvurulması gerektiği sorusuna 

ise ancak %11’inin doğru cevap verdiğini belirlemişlerdir (1). 
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Özmen ve arkadaşlarının (2008) Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 

organ bağışına ilişkin bilgi ve görüşleri konulu çalışmalarında, öğrencilerin %36,1’i 

organlarını bağışlamayı düşünürken, %52,4’ünün kararsız olduğu, organ bağışı ile ilgili 

bilgilerinin %44 oranında yayın organlarından aldıklarını belirttiği  saptanmıştır (23). 

Üstüner ve arkadaşlarının (2009) Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile yaptıkları 

çalışmada; öğrencilerin organ bağışı ile ilgili bilgiyi %66,7 oranla televizyondan 

aldıklarını, organ bağışında bulunmak istememe nedenleri arasında eşit oranla (%16,7) 

dini inançlara ters düştüğü ve vücut bütünlüğü bozulacağı nedenlerinin gösterildiği 

saptanmıştır (38). 

Pierini ve arkadaşlarının (2009) lise öğrencileri ile yaptıkları çalışmada; 

öğrencilerin %75.70’i donör olmayı kabul ederken, %22.75’inin donör olmaya karşı 

olduğunu, %56.01’i organlarını bağışladıklarında organlarının erken alınacağını 

düşündüğünü, %76.41’i organ ticareti nedeni ile endişesi olduğunu ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin %49.12’si bağışa yönelik daha fazla bilgilendirme olursa bağışın 

artacağını belirtmişlerdir (24). 

Farklı pekçok ülkede yapılan ve yukarıda özetlenen organ bağışı ile ilgili tüm 

çalışmalarda görüldüğü gibi; çalışmalara katılanların organ bağışı konusunda 

isteklerinin ve bilgilerinin yetersiz olduğu, organ bağışı ile ilgili tutumların; eğitim, 

cinsiyet, yaş, din faktörlerinden etkilendiği ve bu çalışmaların sonucunda organ ve/veya  

doku bağışında istenen düzeye ulaşılabilmesi için; 

 Ders müfredatında organ bağışı ilgili bilgilere yer verilmesinin, 

 Toplumun organ bağışı konusunda bilgilendirilmesinin, 

 Din işleriyle ilgili birimlerin organ bağışı ile ilgili bilgi vermesinin, 

 Televizyon ve radyo programlarının organ bağışı ile ilgili yayınlar 

yapmasının, 

 Sağlık Bakanlığı’nın hasta ve donörlere maddi ve manevi kolaylıklar 

sağlamasının, 

 Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sisteminin daha aktif 

çalışmasının etkili olabileceği sonucu çıkarılabilir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Şekli 

Çalışma, ortaöğretim 10. ve 11. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin organ 

bağışı konusundaki düşüncelerini değerlendirmek amacıyla kesitsel  ve tanımlayıcı 

olarak gerçekleştirildi. 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırma, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı il merkezinde yer alan beş 

ortaöğretim okulunun  10. ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerle  1- 25 Mayıs 

2009 tarihleri arasında yapıldı.  

3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın evrenini, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Hatay il merkezinde 

bulunan resmi ortaöğretim kurumlarının 10. ve 11. sınıflarında öğrenim gören 

öğrenciler oluşturdu. Orta öğretim öğrencilerine 9. sınıfta Sağlık Bilgisi Dersi 

kapsamında çok kısıtlı da olsa organ bağışı konusunda bilgi verildiği düşünülerek 10. ve 

11. sınıf öğrencileri çalışma kapsamına alındı. 12. sınıf öğrencileri ise çalışma 

verilerinin toplandığı tarihte yoğun olarak üniversite giriş sınavına hazırlandıklardan 

çalışmaya alınmadı.  

Hatay merkezde toplam 17 resmi orta öğretim kurumu bulunmakta idi. 

Bunlardan 9’u düz lise statüsünde idi. Çalışma verileri düz lisede öğrenim gören 

öğrencilerden elde edildi.  Araştırmanın örneklem büyüklüğü ana yığının 

kestirilmesinde örneklem büyüklüğü formülü (n=t2 x p x q / d2 ) ile belirlendi. t2 ; % 95 

güvenle (1,96)2, p (sorunun toplumda görülme/bilinme sıklığını/prevalansını): 0,50, q 

(q=1-p): 0,50, d(kabul edilebilir örneklem hatası): 0,04 olarak alındı ve en az örneklem 

sayısı her bir sınıf için n=600 olarak belirlendi. Örneklem grubu; 2 sınıftan (10. ve 11. 

sınıf öğrencilerden) oluştuğundan toplam en az 1200 (600x2) öğrenciye ulaşılması 

gerektiği saptandı. 

Verilerin toplanacağı okulların belirlenmesinde basit rastgele küme örnekleme 

yöntemi kullanıldı. Her bir okul küme olarak ele alındı. Hatay il merkezindeki orta 

öğretim okullarında bir sınıfta bulunan öğrenci sayısı 35-50 arasında olduğundan 

araştırmada sınıf büyüklüğü ortalama 40 olarak kabul edildi. 30 sınıfta öğrenim gören 
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öğrenciye (ulaşılması hedeflenen sayı / sınıf büyüklüğü=1200 / 40) ulaşılması gerektiği 

belirlendi. Her bir okulda minimum 6 adet 10. ve 11. sınıf bulunmakta idi. 30 sınıfa 

ulaşılması hedeflendiğinde 5 okuldan veri toplanmasına (30 / 6) karar verildi. Araştırma 

örneklemini, toplam dokuz orta öğretim kurumundan rastgele yöntemle belirlenen beş 

ortaöğretim kurumunun 10. ve 11. sınıflarında öğrenim gören toplam 1967 öğrenci 

oluşturdu. 15 öğrenci araştırmaya katılmak istemediğinden, 12 öğrenci soru formunu 

eksik doldurduğundan değerlendirme dışı bırakıldı. Değerlendirme 1940 öğrenciden 

elde edilen verilerle yapıldı. 

3.4. Araştırmanın Soruları 

 Öğrencilerin organ bağışı ile ilgili bilgileri ne durumdadır? 

 Öğrenciler organ bağışı ile ilgili bilgileri nerelerden edinmiştir? 

 Öğrencilerin organ bağışında bulunmak istememe nedenleri nelerdir? 

 Öğrencilerin organ bağışı konusundaki düşünceleri öğrenim gördüğü 

sınıf, cinsiyet, anne ve baba eğitimi gibi değişkenler açısından farklı 

mıdır ? 

3.5. Araştırmada Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 

Bağımlı değişken; organ bağışı konusundaki bilgi durumu. 

Bağımsız değişkenler; öğrencilerin sınıf, cinsiyet, annenin eğitim durumu, 

babanın eğitim durumu . 

3.6. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak literatür (1,3,5,22,23,31,32,35,40,41) doğrultusunda 

hazırlanan soru formu  kullanıldı. Soru formu, öğrencilerin sosyo-demografik 

özellikleri, organ bağışı/nakline yönelik görüş ve bilgi düzeyini ölçmeye yönelik çoktan 

seçmeli ve açık uçlu olarak hazırlanmış sorulardan oluşmakta idi (Ek-1 ). Hazırlanan 

soru formu kapsam geçerliliği için altı öğretim üyesinin görüşüne sunuldu. Öğretim 

üyelerinden soru formundaki herbir soruya 1-4 arasında puan vererek değerlendirmeleri 

istendi. Öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldı.  

Hazırlanan soru formunun anlaşılırlığını test etmek için 10. sınfta öğrenim gören 

10,  11. sınfta öğrenim gören 10 olmak üzere toplam 20 öğrenci ile pilot çalışma 

yapıldı. Uygulama sonrası gerekli değişiklikler yapılarak soru formuna son şekli verildi.   
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3.7. Verilerin Toplanması ve Etik Konular 

Veri toplama öncesi Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğün’den yazılı izin 

(Ek-2) ve verilerin toplanacağı okulları müdürlüklerinden sözlü izin alındı. Soru formu, 

belirlenen okulların yönetimi tarafından uygun görülen saatlerde, sınıf ortamında, 

araştırmacı gözetiminde öğrencilerin birbirlerinden etkilenmemeleri sağlanarak 

doldurtuldu. Soru formunu doldurulmaya geçmeden önce öğrencilere araştırmanın 

amacı ve veri toplama aracı hakkında bilgi verildi. Araştırmaya katılmaya gönüllü 

olanların soru formunu doldurmaları istendi. Soru formunun doldurulması ortalama 20 

dakika sürdü.  

3.8. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Hatay ili merkez ilçesi Antakya’da 

bulunan beş ortaöğretim kurumunun 10. ve 11. sınıflarında öğrenim gören 

öğrencilerden elde edilen verilerle  ve soru formundaki sorularla sınırlıdır. 

3.9. Verilerin Değerlendirilmesi 

Veriler, araştırmacı tarafından kodlanarak bilgisayar ortamına aktarıldı. 

Değerlendirmede, yüzdelik ve ki-kare testi kullanıldı.  

Sonuçlar % 95 güven aralığında, p < 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

Araştıma verileri, lise öğrencilerinin organ bağışı konusundaki düşüncelerini 

değerlendirmek ve sonuçlar doğrultusunda öneriler getirmek amacı ile 1940 öğrenciden 

elde edildi. Araştırmaya katılan öğrencilerin %58,6’sı 10. sınıfta, %41,4’ü 11. sınıfta 

öğrenim görmekte olup %56,3’ü kız, %43,7’si erkek idi.  

Tablo 4-1’de öğrencilerin organ bağışına bakışı ve bilgi durumlarını belirlemeye 

yönelik sorulara verdikleri cevapların dağılımı verilmiştir. 

Tablo  4-1: Öğrencilerin Organ Bağışı İle İlgili Sorulara Verdikleri Cevapların 
Dağılımı  (N=1940). 

Organ bağışı ile ilgili sorular n % 

Organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu biliyor musunuz ? 
     Evet 
     Hayır 

 
1905 
  35 

98,2
  1,8

Organ bağışı için nereye başvurulacağını biliyor musunuz ? 
Evet 
Hayır 

 
1170 
770 

60,3
39,7

Aile içinde organ bağışlama ile ilgili konular konuşulur mu ? 
Evet 
Hayır 

 
  632 
1308 

32,6
67,4

Organ nakli yapılmış birini tanıyor musunuz? 
Evet 
Hayır 

 
  393 
1547 

20,3
79,7

Organ nakli için bekleyen bir yakınınız varmı? 
Evet 
Hayır 

 
  168 
1772 

8,7 
91,3

Organ nakli bekleyen yakınınızın olması organ bağışı konusundaki 
düşüncenizi etkiledi mi? * 

Evet  
Kısmen  
Hayır  

 
 

    113 
44 
11 

67,3
 26,2
  6,5

Organ bağışı gerçekleşeceği zaman kimden izin alınmalı?  
Kendisinden ve ailesinden  
Kendisinden 
Bilmiyorum  

 
1203 
693 
  44 

        62,0
35,7
  2,3
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Organ bağışı ile ilgili sorular n % 

Toplumun organ bağışına katılımını arttırmak amacı ile organ 
bağışında bulunanların yakınlarına maddi ödül verilmeli mi?       

Evet  
Hayır 
Fikrim yok  
Verici fakir/alıcı zenginse evet  

 
 

  533 
1266 
  117 
    24 

27,5
65,3
  6,0
  1,2

Toplumun organ bağışına katılımını arttırmak amacı ile organ 
bağışında bulunanların yakınlarına manevi ödül (plaket, belge) 
verilmeli mi?  

Evet 
Hayır 
Kararsızım  

 
 
 

1241 
  629 
   70 

        64,0
32,4
3,6

Basın yayın organlarının toplumu organ bağışı konusunda 
yeterince bilgilendirdiğini düşünüyor musunuz?  

Evet 
Hayır  
Kısmen   

 
 

   148 
1765 
    27 

7,6 
        91,0

1,4 

Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu organ bağışı konusunda 
yeterince bilgilendiriyor mu ? 

Evet  
Hayır  
Kısmen 

 
 

  133 
1494 
 313 

       
         6,9

77,0
16,1

Para karşılığında organ verilmeli mi ? 
Evet 
Hayır 
Kararsız 

 
   97 
1588 
  255 

5,0 
81,9
13,1 

Ülkemizde organ bağışına yönelik yasa olduğunu biliyor musunuz? 
     Evet 
     Hayır 

 
485 

1455 
25
75

 
Organ bağışında bulunmak ister misin? 

Evet 
Hayır 
Kararsız 

 
 

1205 
235 
500 

62,1
12,1
25,8

Organlarınızı kimlere bağışlamak istersiniz ? ** 
    Farketmez 

Birinci derece aile üyeleri  
Yanıtsız 

 
 

 
1092 

85 
28 

90,6
7,1 
2,3
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Organ bağışı ile ilgili sorular n % 

İnancınızdan farklı bir inanca sahip birine organ bağışında bulunur 
musun ? *** 

Evet  
Hayır 
Yanıtsız  

 
           
       1436 

  125 
  144 

            
        84,2

7,4
8,4

Karşı cinsten birine organ bağışında bulunur musun ?*** 
Evet        
Hayır    
Yanıtsız     

 
1527 
   47 
131 

89,6
 2,8
 7,6

Dini inançlarınıza bağlı mısınız ?  
Evet 
Hayır  
Kısmen  
Yanıtsız 

 
     979 

333 
508 
120 

        50,4
17,2
26,2
6,2

Organ bağışında bulunanlardan organın alınma işleminin beyin 
ölümü gerçekleştikten sonra olduğunu biliyor musunuz?  

Evet 
Hayır 
Yanıtsız 

 
 

1274 
  558 
  108 

65,7 
28,8 
  5,5 

Beyin ölümünün insan ölümü olduğunu, geri dönüşümsüz 
olduğunu biliyor musunuz ? 

Evet 
Hayır 
Yanıtsız 

 
 

1671 
  169 
   100 

86,1
8,7
5,2

Organ bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip misiniz ? 
Evet 
Hayır 
Kısmen 
Yanıtsız 

 
  159 
1009 
   673 
    99 

8,2
        52,0

34,7
5,1

Eğitiminiz süresince (sağlık bilgisi dersi vb.) organ bağışı 
konusunda yeterli bilgi verildi mi ? 

Evet 
Hayır 
Kısmen 

    Yanıtsız 

 
 

         116 
1313 
  404 
  107 

 6,0
67,7
20,8 
5,5

* Organ nakli için bekleyen yakını olduğunu belirtenler üzerinden değerlendirme 
yapılmıştır (n=168). 

**Organlarımı bağışlamak isterim yanıtı veren öğrenciler üzerinden değerlendirme 
yapılmıştır (n=1205 ). 

***Organlarımı bağışlamak isterim ve kararsızım yanıtı veren öğrenciler üzerinden 
değerlendirme yapılmıştır (n=1705). 
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Çalışmada, öğrencilerin %98,2 ’sinin organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu, 

%60,3’ü organ bağışı için nereye başvurulacağını bildiği, %32,6’sı aile içinde organ 

bağışı ile ilgili konuların konuşulduğunu belirttikleri saptandı. 

Öğrencilerin %20,3’ü organ nakli yapılmış birini tanıdığını, %8,7’si organ nakli 

bekleyen bir yakını bulunduğunu, organ nakli bekleyen yakını bulunmasının organ 

bağışına bakışını olumlu yönde değişmesinde etkili olduğunu (%67,3 tamamen, %26,2 

kısmen) ifade etmişlerdir. 

Öğrencilerin çoğunluğu (%62) organ bağışı gerçekleşeceği zaman kendisinden 

ve ailesinden izin alınması gerektiğini, %65,3’ü toplum tarafından organ bağışı 

katılımını arttırmak amacı ile organ bağışında bulunanların yakınlarına maddi ödül 

verilmemesi gerektiğini, %64’ü manevi (plaket,belge) ödül verilebileceğini, organ 

bağışı konusunda %91’i basın yayın organlarının, %77’si diyanet işlerinin toplumu 

yeterince bilgilendirmediğini, %81,9’u organlar para karşılığında verilmemelidir 

şeklinde fikirlerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %75’i ülkemizde organ bağışına yönelik 

yasa olduğunu bilmediğini, %62,1’i organ bağışında bulunabileceğini, %25,8’i kararsız 

olduğunu, %12,1’i bağışlamayı düşünmediğini, bağışlamayı düşünenlerin %90,6’sı 

herkese organını bağışlayabileceğini, %84,2’si farklı inanca sahip birine organ 

bağışında bulunabileceğini, %89,6’sı karşı cinsten birine organ bağışlayabileceğini 

bildirmiştir. Öğrencilerin %50,4’ü dini inançlarına bağlı olduğunu, %86,1’i beyin 

ölümünün insan ölümü olduğunu, geri dönüşümsüz olduğunu, %65,7’si organ bağışında 

bulunanlardan organın alınma işleminin beyin ölümü gerçekleştikten sonra olduğunu 

ifade etmiştir.   

Öğrencilerin organ bağışı konusunda yeterli bilgiye sahip misiniz sorusuna  

%42,9’u (%8,2’si evet, 34,7’si kısmen) organ bağışı konusunda bilgiye sahip olduğunu, 

%67,7’si eğitimi süresince (sağlık bilgisi dersi vb.) organ bağışı konusunda yeterli bilgi 

almadığını, belirtmiştir. 
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Tablo 4-2’de öğrencilerin son altı ay içinde organ bağışı ile ilgili bilgi aldığı 

kaynakların dağılımı verilmiştir. 

Tablo  4-2: Öğrencilerin Son Altı Ay İçinde Organ Bağışı İle İlgili Bilgi Aldığı 
Kaynakların Dağılımı (N=1341). 

Bilgi Kaynakları* n % 

Radyo ve televizyon 1045 77,9 

Gazete, dergi, kitap, broşür, duvar panoları 652 48,6 

İnternet ortamı 431 32,1 

Aile üyeleri, arkadaşlar 263 19,6 

Sağlık çalışanları 245 18,3 

Okulda eğitim sırasında 179 13,3 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Tablo 4.2 incelendiğinde öğrencilerin son altı ay içinde organ bağışı konusunda 

bilgi aldıkları kaynaklar arasında en fazla (%77,9) radyo ve televizyonun en az bilgi 

aldıkları kaynağın ise okulda eğitim sırasında (%13,3) olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 4-3’de öğrencilerin organ bağışında bulunmak isteme nedenlerinin 

dağılımı verilmiştir. 

Tablo  4-3: Öğrencilerin Organ Bağışında Bulunmak İsteme Nedenlerinin Dağılımı 
(N=1705).  

Organ Bağışında Bulunmak İsteme Nedenleri* n % 

Bir kişinin yaşamını sağlamak 1528 89,6 

Öldükten sonra organımın başkasında yaşadığını 
düşünmek 

1164 68,3 

Bilime yardımcı olmak 1061 62,2 

Yanıtsız 142 8,3 

Bağış alanın ailesini mutlu etmek 3 0,2 

Mutlu olmak 4 0,2 

Hayır yapmak 6 0,4 

Ailem parasıyla mutlu olur satarım 2 0,1 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. Organ bağışı yapmak isteyen ve kararsız 
olan 1705 kişi üzerinden % hesaplanmıştır. 

Tablo 4-3’de görüldüğü gibi öğrencilerin organ bağışında bulunmak isteme 

nedenlerinin ilk sıralarında bir kişinin yaşamını sağlamak (%89,6) ve öldükten sonra 

organımın başkasında yaşadığını düşünmek ve bilime yardımcı olmak gelmektedir. 
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Tablo 4-4’de öğrencilerin organ bağışında bulunmak istememe nedenlerinin 

dağılımı verilmiştir. 

Tablo  4-4: Öğrencilerin Organ Bağışında Bulunmak İstememe Nedenlerinin 
Dağılımı (N=235). 

Organ Bağışında Bulunmak İstememe Nedenleri* n % 

Nedeni yok 122 51,9 

Vücut bütünlüğüm bozulacağından 58 24,7 

Yeterli bilgim olmadığından düşünmedim 41 17,4 

Organ mafyası ile ilgili endişelerim 28 11,9 

Dini inancım gereği 26 11,1 

Organlarımı almak için ölüm kararımın erken 
verilecek olması 

 
22 

 
9,4 

Organımın istemediğim kişilere verilecek olması 17 7,2 

Hastalığım olduğundan 2 0,9 

Ailem nedeniyle 2 0,9 

Korkuyorum  2 0,9 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Tablo 4-4’de görüldüğü gibi öğrencilerin organ bağışlamak istememelerinin 

nedenleri arasında ilk sırada neden belirtmeksizin (%51,9), ikinci sırada vücut 

bütünlüğünün bozulacağı düşüncesi (%24,7), üçüncü sırada konuya ilişkin yeterli bilgisi 

olmaması (%17,4), dördüncü sırada organ mafyası ile ilgili endişeleri (%11,9), beşinci 

sırada dini inancı gereği (%11,1) gelmektedir. 

. 
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Tablo 4-5’de öğrencilerin organ bağışı hakkında bilgi almak istedikleri 

kişilerin/ortamların dağılımı verilmiştir. 

Tablo  4-5: Organ Bağışı Hakkında Bilgi Almak İstedikleri Kişilerin/Yerlerin 
Dağılımı (N=1940) 

Bilgi Kaynakları* n % 

Sağlık personeli 1144 59,0 

TV-Radyo 624 32,2 

Gazete, dergi, kitap, broşür 614 31,6 

Yanıtsız  562 29,0 

İnternet ortamı 408 21,0 

Okul 7 0,4 

Aile 2 0,1 

Bağış yapanlar 1 0,1 

Yetkili Diyanet 1 0,1 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Öğrenciler organ bağışı ile ilgili bilgileri %59,0 gibi oldukça büyük çoğunlukla 

sağlık personelinden almak istediklerini belirtmiş ve bunu tv-radyo, gazete-dergi-kitap 

ve broşür izlemiştir. 
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Tablo 4-6’da öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre organ bağışında 

bulunmak isteme durumlarının dağılımı ve karşılaştırma sonuçları verilmiştir. 

Tablo  4-6: Öğrencilerin Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Organ Bağışında 
Bulunmak İsteme Durumlarının Dağılımı ve Karşılaştırılması (N=1940). 

Özellikler 

Organ Bağışında Bulunmak İsteme 

sd 2 P Evet 
   n          % 

Hayır 
   n          % 

Kararsızım 
   n          % 

 Sınıf    
 
2 

 
5,714 

 
,057 

   10.sınıf 730        64,2 135        11,9 272        23,9 
   11.sınıf 475        59,2 100        12,5 228        28,4 
Cinsiyet  

 
2 

 
64,963 

 
,000 

   Kız 756         69,2 86           7,9 251         23,0 
   Erkek 449         53,0 149         17,6 249         29,4 
Anne Eğitimi  

 
8 

 
4,941 

 
,764 

   Eğitimsiz 31         54,4 9         15,8 17         29,8 
   İlköğretim 683         61,2 142         12,7 291         26,1 
   Ortaokul 212         65,0 37         11,3 77         23,6 
   Lise 223         62,6 37         10,4 96         27,0 
   Üniversite 56         65,9 10         11,8 19         22,4 
Baba Eğitimi  

 
8 

 
8,028 

 
,431 

   Eğitimsiz 8         80,0 1         10,0 1         10,0 
   İlköğretim 537         60,4 124         13,9 228         25,6 
   Ortaokul 252         63,2 45         11,3 102         25,6 
   Lise 254         62,6 40           9,9 112         27,6 
   Üniversite 154         65,3 25         10,6 57         24,2 

 

Tablo 4-6’ya göre: 

- Öğrencilerin öğrenim gördüğü sınıfa göre organ bağışında bulunmak isteme 

durumları incelendiğinde; öğrenim görülen sınıfa göre organ bağışında bulunmak 

isteme durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadığı saptanmıştır (2 

= 5,714, sd =2, p= ,057). 

- Öğrencilerin cinsiyetlerine göre organ bağışında bulunmak isteme durumlarına 

bakıldığında; yapılan ki-kare analizi ile öğrencilerin cinsiyetine göre organ bağışında 

bulunmak isteme durumları arasında istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark 

olduğu belirlendi (2=64,963, sd=2, p=,000). Farkın hangi seçenekten kaynaklandığını 

belirlemek için satır ki-kareleri en yüksek olanlar sırasıyla; evet diyenler analiz dışında 

bırakılarak yapılan ileri analizde gruplar arasında farkın devam ettiği (2 =11,917, p= 

,001), hayır diyenler analiz dışında bırakıldığında da farkın ortadan kalkmadığı (2 = 
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22,977, p= ,000) görüldü. Sonuç olarak kızlarda organ bağışına evet diyenlerin oranı 

anlamlı olarak daha yüksek iken hayır diyenlerin ve kararsız olanların oranı daha 

düşüktü. 

- Öğrencilerin anne eğitim düzeylerine göre organ bağışında bulunmak isteme 

durumları incelendiğinde; anne eğitim düzeyine göre organ bağışında bulunmak isteme 

durumları ki-kare analizi ile karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı saptandı (2 = 4,941, sd= 8, p= ,764). 

- Öğrencilerin baba eğitim düzeylerine göre organ bağışında bulunmak isteme 

durumları incelendiğinde; baba eğitim düzeyine göre organ bağışında bulunmak isteme 

durumları ki-kare analizi ile karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı saptandı (2 = 8,028, sd= 8, p= ,431). 
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Tablo 4-7’de öğrencilerin organ bağışı hakkındaki bazı bilgilerine göre organ 

bağışında bulunmak isteme durumlarının dağılımı ve karşılaştırılması verilmiştir. 

Tablo  4-7: Öğrencilerin Organ Bağışı Hakkındaki Bazı Bilgilerine Göre Organ 
Bağışında Bulunmak İsteme Durumlarının Karşılaştırılması(N=1940) 

Özellikler 

Organ Bağışında Bulunmak İsteme 
 

sd 
 
2 

 
p Evet 

n       % 
Hayır 

   n          % 
Kararsızım 

   n          % 
Organ bağışının hayat 
kurtarıcı olduğunu 
bilme 

   
 
 
 
2 

 
 
 

32,647

 
 
 

,000 
  Evet 1198      62,9    222        11,7   485       25,5 
  Hayır  7       20,0   13         37,1   15       42,9 
Organ bağışı için 
nereye  başvuracağını 
bilme 

   
 
 
 
2 

 
 
 

13,925

 
 
 

,001 
  Evet 764         65,3  123         10,5 283         24,2 
  Hayır 441         57,3  112         14,5 217         28,2 
Organ nakli yapılan/ 
bekleyen birini tanıma 

    
 
2 

 
 

12,731

 
 

,002 
  Evet 324         68,9 43           9,1 103         21,9 
  Hayır 881         59,9 192         13,1 397         27,0 
Organ bağışı 
konusunda bilgi düzeyi

   
 
 
4 

 
 

8,120 

 
 

,087 

  Yeterli  105         66,0 22         13,8 32         20,1 
  Yetersiz 607         60,2 137         13,6 265         26,3 
  Kısmen Yeterli 430         63,9 67         10,0 176         26,2 
  Yanıtsız*  63         63,6 9           9,1 27         27,3 
Beyin ölümünün insan 
ölümü/geri 
dönüşümsüz olduğunu 
bilme 

      

  Evet 1057        63,3 198         11,8 416         24,9    
  Hayır 86         50,9 28         16,6 55         32,5 2 10,070 ,007 
  Yanıtsız* 62         62,0 9           9,0 29         29,0    

*Yanıt verenler analize dahil edilmiştir. 

Tablo 4-7’ye göre: 

- Öğrencilerin organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu bilme durumuna göre 

organ bağışında bulunmak isteme durumları ki-kare analizi ile karşılaştırıldığında; 

aralarında istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark bulunduğu saptandı (2 

=32,647, sd =2, p= ,000). Organ bağışında bulunmanın hayat kurtarıcı olduğunu bilen 

ve bilmeyen gruplar arasındaki farkın hangi seçenekten kaynaklandığını belirlemek için 
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satır ki-karesi en yüksek olan evet seçeneği analiz dışında bırakılarak yapılan ileri 

analizde gruplar arasında fark olmadığı (2 =2,797, p=,094) belirlendi. Organ bağışında 

bulunmanın hayat kurtarıcı olduğunu bilen grupta organ bağışında bulunmak isterim 

diyenlerin oranı organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu bilmeyenlerden anlamlı olarak 

daha yüksekti. 

- Öğrencilerin organ bağışı için nereye başvuracağını bilme durumuna göre 

organ bağışında bulunmak isteme durumları ki-kare analizi ile karşılaştırıldığında; 

organ bağışı için nereye başvuracağını bilme durumuna göre organ bağışında bulunmak 

isteme durumları arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı 

(2 = 13,925, sd= 2, p= ,001). Farkın hangi seçenekten kaynaklandığını belirlemek için 

evet diyenler analiz dışında bırakılarak yapılan ileri analizde gruplar arasında fark 

olmadığı (2 = 1,173, p= ,279), farkın evet diyenlerden kaynaklandığı belirlendi. Organ 

bağışı için nereye başvurulacağını biliyorum diyen grupta organ bağışında bulunmak 

isteyenlerin oranı nereye başvuracağını bilmiyorum diyenlerden anlamlı olarak daha 

yüksekti. Kararsızım diyenlerle hayır diyenler arasında anlamlı fark bulunmamakta idi. 

- Öğrencilerin organ nakli yapılan /bekleyen birini tanıma durumuna göre organ 

bağışında bulunmak isteme durumları ki-kare analizi ile karşılaştırıldı. Aralarında 

istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark bulunduğu belirlendi (2 = 12,731, sd= 2, 

p= ,002). Farkın hangi seçenekten kaynaklandığını belirlemek için evet diyenler analiz 

dışında bırakılarak yapılan ileri analizde gruplar arasında fark olmadığı (2 = ,532, p= 

,466), farkın evet diyenlerden kaynaklandığı saptandı. Organ nakli yapılan/bekleyen 

birini tanıyan grupta organ bağışında bulunmak isteyenlerin oranı organ nakli yapılan 

veya bekleyen birini tanımayan gruptan anlamlı olarak daha yüksekti. Kararsızım  ve 

hayır diyenler arasında anlamlı fark bulunmamakta idi. 

- Öğrencilerin organ bağışı konusunda bilgi düzeyinin değerlendirildiği 

cevaplara göre organ bağışında bulunmak isteme durumları karşılaştırıldığında gruplar 

arasında istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (2 = 8,120, sd= 4, p= ,087).  

- Öğrencilerin beyin ölümünün insan ölümü, geri dönüşümsüz olduğunu bilme 

durumuna göre organ bağışında bulunmak isteme durumları ki-kare analizi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 

saptanmıştır (2 = 10,070, sd= 2, p= ,007). Gruplar arasındaki farkın hangi seçenekten 
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kaynaklandığını belirlemek için evet diyenler analiz dışında bırakılarak yapılan ileri 

analizde gruplar arasında fark olmadığı (2 = ,074, p= ,786), farkın evet diyenlerden 

kaynaklandığı belirlenmiştir. Beyin ölümünün insan ölümü, geri dönüşümsüz olduğunu 

bilen grupta organ bağışında bulunmak isteyenlerin oranı bilmeyen gruptan anlamlı 

olarak daha yüksekti. Kararsızım diyenlerle hayır diyenler arasında anlamlı fark 

bulunmamaktadır. 
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5. TARTIŞMA 

Çalışma , Hatay il merkezinde bulunan resmi ortaöğretim okullarının 10. ve 11. 

sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin organ bağışı konusunda bilgi ve düşüncelerini 

saptamak amacı ile yapıldı. Tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmanın verileri 1940 

öğrenciden elde edildi. 

Organ nakli, geri dönüşü olmayan yaşamsal organ yetmezliklerine karşı başarılı 

bir tedavi yöntemi olup, hasta bireylere ikinci bir yaşam şansı tanımaktadır (9,13). 

Organ nakli bekleyen hastalar zamanında organ bulamadığından büyük bir bölümü 

hayatını organ beklerken kaybetmektedirler (1,36). Çalışmaya katılan öğrencilerin 

bugün için büyük bir çoğunluğunun (%98,2) organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu 

kabul etmeleri gelecekte organ bağışında bulunabilecekleri açısından umut verici bir 

sonuç olarak kabul edilebilir. 

Konuya ilişkin lise öğrencileri ile yapılan çalışmalar incelendiğinde; 

Thoronton ve arkadaşları (2006), organ bağışı için olumlu düşünen öğrencilerin 

%57’sinin aileleriyle bu düşüncelerini paylaştığını (34), Schimer ve arkadaşları (2007), 

devlet okulunda öğrenim gören öğrencilerin %59,4’ünün özel okulda öğrenim gören 

öğrencilerin %56,5’inin ailelerini organ bağışı yapacakları konusunda 

bilgilendirdiklerini ve onay aldıklarını (32), Pierini ve arkadaşları (2009), öğrencilerin 

%40,2’sinin aileleri ile organ bağışı hakkındaki fikirlerini paylaştıklarını saptamışlardır 

(24). Çalışmada öğrencilerin %32,6’sı organ bağışı ile ilgili konunun aile içinde 

görüşüldüğünü belirtmişlerdir. Elde edilen %32,6’lık oran literatürde (24,32,34) 

belirtilen oranlara göre düşük bulunmuştur. Oranın düşük bulunmasında konunun aile 

içinde konuşulmamış olmasının bir göstergesi olabilir. Ancak geleceğin temsilcileri 

olan, organ bağışına olumlu bakan adölesanların konuya ilişkin bilgilendirilmeleri 

halinde organ bağışında bulunanların oranında artış olacağı gibi onların da kendi 

çevrelerinde bulunan kişileri organ bağışına teşvik edecekleri ve böylece organ 

bağışında  artış sağlanabileceği düşünülebilir. 

Organ bağışı gerçekleşeceği zaman, organ bağışında bulunan kişinin önceden 

yazılı izin vermiş olması gerekmektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde (Avusturya, Belçika, 

Portekiz, Fransa) yasalar adli vakalar hariç hayatta iken aksi bir durumu belgelememiş 
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olan herkesi donör adayı olarak kabul etmektedir (presumed consent). Bu sistemde 

donör adayının ailesi veya yakınlarından izin alınması gerekmemektedir. Ülkemizde 

2238 sayılı kanunda  iznin nasıl alınacağı  “Onsekiz yaşını doldurmuş mümeyyiz olan 

bir kişiden organ ve doku alınabilmesi için vericinin en az iki tanık huzurunda açık, 

bilinçli ve tesirden uzak olarak önceden verilmiş yazılı ve imzalı veya en az iki tanık 

önünde sözlü olarak beyan edip imzaladığı tutanağın bir hekim tarafından onaylanması 

zorunludur” şeklinde belirtilmektedir (28). Kanuna göre kişi organ bağışında bulunmuş 

olsa dahi (yasal olarak karşı çıkma hakları olmamalarına rağmen) organ ve doku  ölüm 

anında yanında bulunan birinci derece yakınlarından birinin izniyle alınabilmektedir 

(2,17,37,42,44). Ölen kişinin hayatta iken organ bağışı yapmasa bile bu konuda olumlu 

fikir beyan etmesi  ailenin organ bağışı iznini vermesini kolaylaştırabilir. Bu nedenle 

konunun aile içinde sürekli gündemde tutulması önem taşımaktadır (16,44). Ancak 

çalışmada konunun aile içinde konuşulmadığını belirten öğrenci sayısının oldukça 

yüksek olması (%67,4) organ bağışında bulunmayı zorlaştırmaktadır. 

 

Sanner’in (2002), İsviçreli gençler üzerinde yaptığı çalışmada öğrencilerin 

%15’i ailelerinin fikri alınmaksızın organ bağışında bulunabileceklerini ifade ederken 

(31), bu çalışmada öğrencilerin yürürlükte olan yasalar gereği doğru yanıt verme 

oranının (%62) yüksek bulunması ve bunun yanısıra organ bağışına yönelik yasanın 

öğrencilerin  %75’inin var olduğunu bilmemesi öğrencilerin duygularıyla hareket 

ettiklerini göstermektedir. Aile içinde konuşmanın düşük oranda bulunması (%67,4) aile 

büyüklerinin konuya olumlu bakmamalarından kaynaklanmış olabilir. Büyük çoğunluğu 

müslüman olan ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 1980 yılı 

396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir (7,9,10). Çalışmada 

Diyanet İşleri Başkanlığının organ bağışı konusunda (%77) yeterli bilgi vermediğini, 

öğrencilerin %76,3’ü (%50 bağlıyım+ %26,3 kısmen bağlıyım) dini inançlarıma 

bağlıyım ve kısmen bağlıyım yanıtı vermişlerdir. Tüm büyük dinler gibi müslümanlıkta 

organ bağışını onaylamaktadır. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek için basında, ibadet 

yerlerinde din büyükleri  bilgi verebilirler. 

Organ bağışı konusunda toplum bilincinin yaratılmasının en iyi yolu okullarda 

eğitim verilmesidir (15,44). Özdağ’ın (2001) kaynağında İngiltere ve İspanya’nın organ 
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bağışı konusunda önde gelen ülkelerin başında geldiği ve bu ülkelerde organ bağışına 

ilişkin eğitime ilkokuldan başlandığı bildirilmektedir (21). 

Vinokur ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan çalışmada öğrencilere organ 

bağışı konusunda yapılan eğitimin organ bağışına bakışlarınının olumlu etkilendiği (39), 

Sanner (2002) tarafından yapılan çalışmada öğrencilerin büyük bir kısmının (%70) 

organ nakli ile ilgili konuların okul müfredatlarında yer alması gerektiğini ifade ettikleri 

belirlenmiştir (31). 

Çalışmada, öğrencilerin büyük bir oranı (%67,7) ders müfredatında konu ile 

ilgili yeterli bilgi verilmediğini ifade etmiştir. Sonuç Sanner’in (2002) çalışma sonucu 

ile  benzerdir (31). Geleceğe yatırım için bugünün gençlerinin konuya ilişkin 

bilgilendirilmesi zorunludur. Organ bağışını arttırmak için Sağlık Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanliğı vb. kurum ve kuruluşlar, konuya ilişkin ortak projeler 

geliştirmelidirler. Bu bağlamda okul hemşiresine önemli görevler düşmektedir. 

Ülkemizde 2238 sayılı yasaya göre organ bağışının para karşılığı alınıp 

verilmesi yasaktır (28). Dünya Sağlık Örgütü organ ticaretini ve uluslararası trafiği 

yasaklamıştır. Bedel karşılığı organ nakli uygulaması Ulusal ve Uluslar arası 

Transplantasyon Dernekleri ilkelerine de ters düşmektedir (9,21).  

Jafri ve Tellisin’in (2001), öğrenci, uzman, hasta ve din adamları ile 

gerçekleştirdiği çalışmada, çalışmaya katılanların %42,5’i organları alınan kadavranın 

ailesine teşvik primi verilmesinin (cenaze masrafları gibi) gerektiğini, %69,9’u yaşayan 

organ bağışçıları için hükümetin ödeme yapması gerektiğini ifade etmişlerdir (15). 

Çalışmada  öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%81,9) para karşılığı organ verilmemesi 

gerektiğini belirtmiştir. Bunun yanısıra çalışmada organ bağışına katılımı arttırmak 

amacı ile organ bağışında bulunanların yakınlarına maddi ödül verilmeli diyen öğrenci 

%27,5, manevi ödül verilmeli diyen öğrenci %64 olarak belirlenmiştir. Verilen yanıtlara 

göre öğrenciler organ bağışına ne parasal teşviki ne de para karşılığı satılmasını 

onaylamaktadırlar. Bu sorulara verilen yanıtlar  yasalarımız doğrultusundadır.  

Günümüzde ekonomik nedenler; organ bağışı ve organ temini sorununu bir sağlık 

sorunu olmaktan çıkarıp ticari bir pazar haline gelmesine neden olmakta, özellikle 

yoksul kişiler ulusal ve uluslar arası alanda ucuz organ kaynağı haline 

dönüşebilmektedirler. Bu durumun önlenebilmesi için kadavra organ bağışının etik 

ilkeler doğrultusunda arttırılması gerekmektedir (41). 



 31

Çalışmada organlarınızı kime bağışlamak istersiniz sorusuna büyük bir 

çoğunluğu farklı inançtan  kişilere (%84,2) ve   farklı cinsten birine (%89,6) organ 

bağışlayabileceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin organ bağışında bulunmada dini 

inanç, etnik köken ve cinsiyet gözetmemeleri olumlu bir sonuçtur. 

Medyanın her konuda olduğu gibi organ bağışı konusunda da toplumu doğru 

yönlendirmesi; organ naklinin, sonuçlarının, organ alan ve bağışlayanların etik kurallar 

çerçevesinde medyada yer alarak topluma doğru mesajlar vermesi önem taşımaktadır 

(16,44). 

Organ bağışı konusunda bilgi edinme kaynaklarını belirlemeye yönelik yapılan 

çalışmalar incelendiğinde; Sanner’in (2002) yaptığı çalışmada öğrencilerin %90’ı , Gül 

ve arkadaşlarının (2004) sürücü kursuna başvuranlarla yaptığı çalışmada adayların 

%40,8’i, Bölükbaş ve arkadaşlarının (2004) üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmada 

öğrencilerin %37,9’u, Akkış ve arkadaşlarının (2008) üniversite personeli ile yaptığı 

çalışmada personelin %72’si, Özmen ve arkadaşlarının (2008) Meslek Sağlık 

Yüksekokulu öğrencileri ile yaptığı çalışmada öğrencilerin %44’ü, Üstüner ve 

arkadaşlarının (2009) Sağlık Yüksek Okulu öğrencileri ile yaptığı çalışmada 

öğrencilerin % 66,7’si  basın yayın organlarından özellikle televizyondan bilgi 

aldıklarını belirtmişlerdir (1,3,13,23,31,38). Çalışmada öğrencilerin büyük bölümü 

(%91) basın yayın organlarının toplumu organ bağışı konusunda yeterince 

bilgilendirmediğini belirtmişlerdir. Buna rağmen en fazla bilgi edindikleri kaynakların 

başında (%77,9) televizyon ve radyo gelmektedir. Çalışmada ve benzer çalışmalarda 

(1,3,13,23,31,38) görüldüğü gibi organ bağışı konusunda bilgi edinme kaynakları 

benzer olup kişilerin organ bağışı ve organ nakli ile ilgili bilgilerinin çoğuna medya 

aracılığı ile sahip oldukları saptanmıştır. Organ bağışı ile ilgili olumsuz spekülasyonlar 

organ bağışını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasında 

da yine yayın organlarına  özellikle görsel medyaya,  televizyona önemli görevler 

düşmektedir. Televizyon programlarında, organ bağışını destekleyici programların 

yapılarak toplumun bilgilendirilmesi, filmlerde, dizilerde, toplum tarafından sevilen 

sanatçılarla konunun işlenmesi bağış oranını önemli ölçüde arttırabilecektir. 

Çalışmada öğrencilerin organ bağışı hakkında bilgi almak istedikleri kişilerin 

başında sağlık personeli (%59) gelmektedir. Toplum eğitimlerinde doğru bilgiye ve 

organ bağışı konusunda olumlu görüşe sahip sağlık personeline önemli sorumluluklar 
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verilmelidir. Okullarda öğrencilerle birebir iletişim kuran okul hemşirelerine önemli 

görevler düşmektedir. 

Organ bağışına yönelik tutumlarda; din gibi içsel faktörler  (iyilik etmek, birinin 

hayatını kurtarmak, yararlı olma isteği) ile, sosyoekonomik faktörler gibi dışsal 

baskıların (ailenin beklentisi, sosyal baskı, ödül, maddi kazanç beklentisi) etkili olduğu 

bildirilmektedir (21,22,33,44). 

Organ bağışında bulunmayı isteme nedenlerin sorgulandığı çalışmalar 

incelendiğinde; Bölükbaş ve arkadaşlarının (2004) insan yaşamını sağlamak (%40), Göz 

ve Gürelli (2007) hastalara yardım etmek ( %46,1), Özmen ve arkadaşları (2008) 

insanlığa hizmet etmek (%82,2), Pierini ve arkadaşları (2009) da insanlara hayat vermek 

(%44,8) olarak ifade edildiğini saptamışlardır. Bu çalışmada öğrencilerin organ 

bağışında bulunmak isteme nedeni olarak ilk sırada %89 gibi büyük çoğunluğu bir 

kişinin yaşamını sağlamak, ikinci sırada (%68,3) öldükten sonra organını başkasında 

yaşadığını düşünmek, üçüncü sırada (%62,2) bilime yardımcı olmak olarak gelmektedir. 

Öğrencilerin organ bağışında bulunmak isteme nedenleri literatürler (3,12,23,24) ile 

uyumludur. 

Literatürde organ bağışında bulunmayı engelleyecek faktörler; organ bağışı ve 

bu süreç hakkında bilgi eksikliği, dini inanışlar, tıbbi güvensizlikler, organ ticaretinden 

korkma, ölüm sonrası vücut bütünlüğünün bozulacağını düşünme, beyin ölümü 

hakkında şüpheci yaklaşımlar, kuşaklar arası çatışmalar olarak verilmektedir 

(2,3,12,31,32,33). Çalışmalar incelendiğinde Sanner (2002)  bedenlerinin parçalanacak 

olması (%39), Gül ve arkadaşları (2004), herhangi bir nedeni olmaksızın organ 

bağışında bulunmak istemediklerini (%34,5) , Bölükbaş ve arkadaşları (2004) dini 

inançları gereği (%44,8) , Göz ve Gürelli (2007) ailelerini üzmek istemedikleri için 

(%71,5), Özmen ve arkadaşları (2008) vicdanen kendilerini rahat hissetmeyecekleri için 

(%41,2), Üstüner ve arkadaşları (2009) dini inançlarına ters düştüğü (%16,7) ve vücüt 

bütünlüğünün bozulacağı için (%16,7), Pierini ve arkadaşları (2009) korku ve 

güvensizlik (%40,4) nedeni ile organ bağışında bulunmak istemediklerini 

saptamışlardır. Çalışmada organ bağışında bulunmak istememe durumu incelendiğinde; 

ilk sırada nedenini bilmeksizin organ bağışında bulunmak istememe (%51,9), ikinci 

sırada vücut bütünlüğünün bozulacağı (%24,7) nedeni ile organ bağışında bulunmak 

istememe gelmektedir. Organ bağışını redetme, bağışlanan organ sayısının organ nakli 
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bekleyen hastaların gereksinimlerini karşılamaya yetmemesinden dolayı yasal olmayan 

yollara başvurulmasına, medyada ve çevrede asılsız haberlerin yayılmasına neden 

olmaktadır. Yeterli sayıda organ bağışı yapılması halinde yasal olmayan yollar 

engellenecektir. 

Çalışmalarda organ bağışında bulunmada yaş, cinsiyet, ve eğitim düzeyinin 

etkili olduğu bildirilmektedir (4,5,16,22,31,34,44). Gençlerin yaşlılara, kadınların 

erkeklere, eğitim düzeyleri yüksek olanların daha az eğitimlilere göre organ bağışına 

daha olumlu baktığını göstermektedir (4,20,21). 

Sanner (2002), Reubseat ve arkadaşları (2005), Thoronton ve arkadaşları (2006), 

Özmen ve arkadaşları (2008), kızların erkeklere oranla organ bağışında daha fazla 

duyarlı ve gönüllü olduklarını saptamışlardır (23,25,31,34). 

Çalışmada organ bağışında bulunmayı isteme durumu cinsiyete göre 

incelendiğinde kızların erkeklere göre daha fazla oranda gönüllü olduğu ve cinsiyetler 

arası farkın istatiksel olarak da anlamlı olduğu saptanmıştır (Tablo 4-6, p= ,000). Sonuç 

literatür (23,25,31,34) ile benzerdir. 

Literatürde organ bağışında bulunmada anne baba eğitim düzeyinin etkili 

olmadığını gösteren çalışmalar çoğunluktadır (34,41). Çalışmada öğrencilerin organ 

bağışında bulunmak isteme durumlarında anne ve baba eğitim düzeyinin  (Tablo 4-6) 

anlamlı derecede etkili olmadığı belirlenmiştir. Sonuç Thoronton ve arkadaşları (2006), 

Yaşar ve arkadaşlarının  (2008) yaptıkları çalışma sonuçları ile benzerdir( 34,41 ). 

Organ bağışı hayat kurtarıcıdır (1,2,9,13,23,37). Organ bağışının hayat kurtarıcı 

olduğunu kabul edenlerin organ bağışında bulunmak istemeleri beklenir. Çalışmada 

organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu düşünenlerin organ bağışında bulunma 

istekleri, organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu düşünmeyenlere göre istatiksel olarak 

anlamlı düzeyde farklı olarak belirlenmiştir (Tablo 4-7, p= ,000). 

Ülkemizde organ bağışlamak isteyenler, sağlıklı iken beklenmedik ölümleri 

halinde organ bağışlamak istediklerini İl Sağlık Müdürlüklerine, hastanelere, organ 

nakliyle ilgili kuruluşlara ve ehliyet alımı sırasında Emniyet Müdürlüklerine 

bildirebilmektedirler (14,17,19). Organ bağışında bulunmaları yanında yasa gereği (28) 

konuyu aile içinde de konuşmaları gerekir. 
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Gül ve arkadaşları (2004) çalışmaya katılanların %74,7’sinin organ bağışlamak 

için nereye başvuracaklarını bilmediklerini, Özmen ve arkadaşları (2008) öğrencilerin 

%55,7’sinin organ bağışlamak istediğinde yapılması gerekenleri bilmediğini 

saptamışlardır. Çalışmada organ bağışı için nereye başvuracağını bilen öğrencilerin 

organ bağışında bulunma oranı organ bağışlanacak yerleri bilmeyen öğrencilere göre 

istatiksel olarak daha fazla oranda bulunmuştur (Tablo 4-7,p= ,001). Sonuç beklenen bir 

durumdur. 

Gül ve arkadaşları (2004) çalışmalarında organ bekleyen yakınlarının olması 

organ bağışlamayı istatiksel olarak olumlu yönde etkilediğini saptamıştır (13). Bu 

çalışmada da organ nakli bekleyen birini tanıyan/bilen öğrencilerin organ bağışına 

bakışının istatiksel olarak olumlu olduğu saptanmıştır (Tablo 4-7, p= ,002). Sonuç, Gül 

ve arkadaşlarının (2004) çalışma sonucu ile benzerdir. 

Bir konuda bilgi sahibi olmamak o konuda bilinmezlikten kaynaklanan olumsuz 

düşüncelere neden olabilir. Organ bağışı ile ilgili öğrencilerin bilgi düzeyleri arttıkça  

bağış ve gönüllülük konusunda olumlu bir yaklaşım sergiledikleri belirtilmektedir 

(5,20,35,39,40). Ayrıca konuya ilişkin  yapılan eğitim öncesi ve sonrası durumun 

değerlendirildiği çalışmalarda eğitimin organ bağışına olumlu bakışı anlamlı yönde 

etkilediği saptanmıştır (5,20,35,39,40). Ancak çalışmada öğrencilerin organ bağışı 

konusunda sizce yeterli bilgiye sahip misiniz sorusuna verdikleri yanıtlar ile organ 

bağışında bulunmak isteme durumları karşılaştırıldığında, aralarında anlamlı fark 

olmadığı (Tablo 4-7) belirlenmiştir. Sonucun istatiksel olarak anlamlı bulunmasında; 

çalışmada organ bağışı konusunda bilgisinin yeterli olduğunu ifade eden öğrencilerin 

çoğunluğu (%66) organ bağışında bulunmak istediğini, benzer şekilde bilgisinin kısmen 

yeterli ve yetersiz olduğunu bildirenlerinde organ bağışında bulunmak isterim 

diyenlerin oranının bulunmak istemeyenlere oranla yüksek olması etkendir. 

Öğrencilerin konuya ilişkin bilgilerini kısmen yeterli ve yetersiz olarak bildirmelerine 

karşın organ bağışında bulunmak istemeleri; konuya önyargı ile yaklaşmadıklarını, 

konu ile ilgili açıklayıcı bilgi verildiğinde olumlu bakmamaları için bir neden 

olmayacağı şeklinde yorumlanabilir. 

Beyin ölümü, beyin aktivitesinin tamamen ve geri dönüşümsüz şekilde 

kaybedilmesidir. Beyin ölümü tanısının konması organ bağışında donör olarak 

kullanılacak kişinin belirlenmesinde önemlidir. Beyin ölümü tanısı konulan bir kişinin 
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hayata dönmesi mümkün değildir (17,18,19,26,27). Çalışmada beyin ölümü insan 

ölümüdür, geri dönüşümsüz diyen öğrencilerden organ bağışında bulunmak isteyenlerin 

oranı beyin ölümünün ne olduğunu bilmeyenlere göre istatiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (Tablo 4-7, p= ,007). Literatürde ( 5,20,35,39,40) 

yer alan çalışmalarda görüldüğü gibi organ bağışı hakkında bilgi düzeyi arttıkça organ 

bağışlamaya daha sıcak bakıldığından organ bağışında istenen düzeye gelmek için 

öğrencilere, tüm topluma organ bağışı konusunda eğitim yapılmalı, 

eğitimler/programlar belli aralıklarla tekrarlanarak konu sürekli gündemde tutulmalıdır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hatay ili merkezinde bulunan resmi ortaöğretim okullarının 10. ve 11. sınıflarda 

öğrenim gören öğrencilerin organ bağışı konusunda bilgi ve düşüncelerini saptamak 

amacı ile tanımlayıcı olarak gerçekleştirilen çalışmanın verileri 1940 öğrenciden elde 

edildi. 

Sonuçlar: 

Çalışmada elde edilen verilere göre öğrencilerin;  

- %98,2’si organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu, 

- %62,1’i organ bağışında bulunabileceğini,  

- %90,6’sı renk, ırk, din, ayırımı yapmaksızın herkese organ bağışında 

bulunabileceğini,  

- %8,2’si organ bağışı konusunda bilgi sahibi olduğunu, 

- %51,9’u hiçbir neden gözetmeden organ bağışlamak istemediğini, 

%24,7’si vücut bütünlüğü bozulacağı, %11,1’i dini inançları gereği 

organ bağışında bulunmak istemediğini, 

- %67,4’ü organ bağışı konusunun aile içinde konuşulmadığını, 

- %67,7’si eğitimleri süresince (sağlık bilgisi dersi vb.) konuya ilişkin 

yeterli bilgi verilmediğini, 

- %77,9’u organ bağışı konusunda bilgiyi radyo ve televizyondan 

edindiğini, 

- %59’u organ bağışı konusunda sağlık personelinden bilgi almak 

istediğini belirtmekte idi. 

- Organ bağışında bulunmada istekli ve gönüllü olan kızların erkeklere 

göre anlamlı derecede daha fazla sayıda (p= ,000) olduğu, 

- Organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu bilenlerin ve organ nakli 

yapılan/bekleyen birini tanıyanların organ bağışında bulunmak isteme 

durumlarının anlamlı olarak daha fazla sayıda olduğu, 
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- Beyin ölümünün insan ölümü/geri dönüşümsüz olduğunu bilenlerin 

bilmeyenlere göre organ bağışlama konusunda anlamlı düzeyde (p= 

,007) istekli olduğu bulundu. 

 

Sonuçlar doğrultusunda öneriler: 

- Toplumun kültürel değerleri, inanç ve gelenekleri göz önüne alınarak 

organ bağışı konusunda eğitim programları düzenlenmeli ve bu eğitimler 

süreklilik arz etmeli, 

- Organ bağışına ilişkin eğitim programlarına ilkokuldan başlanmalı, okul 

hemşireleri bu konuda aktif olarak rol almalı, 

- Özellikle görsel medyada konu etkin bir şekilde işlenmeli (sevilen 

sanatçılar, filmler ve diziler), 

- Eğitimlerde konunun aile içinde görüşülmesi gerektiği topluma 

açıklanmalı, 

- Organ bağışında dinin engel oluşturmaması için büyük çoğunluğu 

müslüman olan ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı organ bağışı 

konusunda  halkı bilgilendirmesi önerilir. 
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 FORMLAR EK-1 

ANKET FORMU 

 

 Sevgili arkadaşlar, 

Bu araştırmayı sizlerin organ bağışı hakkındaki bilgi ve düşüncelerinizi belirlemek 

amacıyla yapıyoruz. Aşağıdaki soruları yanıtlayarak araştırmaya katılırsanız memnun 

olacağız. Sizlerden aldığımız tüm bilgiler kesinlikle gizli kalacak ve yalnız araştırma 

amacıyla kullanılacaktır. 

Teşekkürler…                                                                           

                                                                                               Prof . Dr. Sevim SAVAŞER 

                                                           Yüksek Lisans Öğrencisi Nesrin Ay KAYIKÇI 

 

 

1. Okul:   

2. Sınıf : ( ) 10  ( )11 

3. Yaş : ( )14  ( )15  ( )16  ( )17  ( )18 

4. Cinsiyet: ( ) K  ( ) E 

5. Annenin eğitim durumu: 

( ) İlkokul 

( ) Ortaokul 

( ) Lise 

( ) Üniversite 

6. Babanın eğitim durumu: 

( ) İlkokul 

( ) Ortaokul 

( ) Lise 

( ) Üniversite 
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7. Organ bağışının hayat kurtarıcı olduğunu biliyormusunuz? 

( ) Evet  

( ) Hayır 

( ) Kararsızım 

 

8. Organ bağışı için nerelere başvuracağınızı biliyor musunuz? 

( ) Evet- herhangi bir sağlık kuruluşuna 

( ) Hayır- bilmiyorum 

9. Aile içinde organ bağışlama ile ilgili konular konuşulur mu? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

10. Organ nakli yapılmış birini tanıyor musunuz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

11. Organ nakli için bekleyen yakınınız/bildiğiniz birisi var mı? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

12. 11. Soruya cevabınız “evet” ise bu durum sizin organ bağışı yapma 

konusundaki düşüncenizi olumlu yönde değiştirdi mi? 

( ) Evet 

( )Hayır 

( ) Kısmen 

13. Organ bağışı gerçekleşeceğinde sizce kimin izni alınmalı? 

( ) Verici karar verecek yaşta /durumda ise yalnız kendisinin izni alınmalı 

( ) Her durumda vericinin ve ailesinin izni birlikte alınmalı 

( ) Diğer ………………………………………. 

14. Toplum tarafından organ bağışına katılımı arttırmak amacı ile organ 

bağışında bulunanların yakınlarına maddi ödül verilmeli mi? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

( ) Diğer …….. 
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15. Toplum tarafından organ bağışına katılımı arttırmak amacı ile organ 

bağışında bulunanların yakınlarına manevi  (plaket, belge)  ödül verilmeli 

mi? 

( ) Evet  

( ) Hayır 

( ) Diğer…….. 

 

16. Basın-yayın organları tarafından toplumun organ bağışı konusunda yeterince 

bilgilendirildiğini düşünüyor musunuz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

( ) Diğer……. 

17. Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu organ bağışı konusunda yeterince 

bilgilendirildiğini düşünüyor musunuz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

( ) Kısmen 

18. Son 6 ay içerisinde organ bağışı ile ilgili herhangi bir bilgi edindiniz mi? 

Edindiyseniz edinme kaynaklarını belirtiniz (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz) 

( ) Bilgi edinmedim 

( ) TV-Dizi filmler 

( ) Radyo/TV haberler 

( ) Radyo/TV Konuya ilişkin sağlık programları 

( ) Gazete, dergi, kitap, broşür 

( ) Duvar panoları 

( ) Okul-eğitim sırasında 

( ) Aile üyeleri/arkadaşlar 

( ) İnternet ortamında 

( ) Sağlık çalışanları 

( ) Diğer ……………………….. 
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19. Organlar para karşılığında verilmeli mi? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

( ) Kararsızım 

20. Ülkemizde organ bağışına ilişkin yasa olduğunu biliyor musunuz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

 

21. Organ bağışında bulunmak ister misiniz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

( ) Kararsızım 

21.Soruya cevabınız Hayır ise 26 soruya geçin 

 

22. Organ bağışında bulunmak istemenizin nedeni; aşağıdakilerden hangisi 

olabilir, önem sırasına göre  1,2,3 .. olarak işaretleyiniz. 

( ) Bir kişinin yaşamını sağlamak 

( )Öldükten sonra organımın başkasında yaşadığını (ölümsüz olacağımı) 

düşünmek 

( ) Bilime yardımcı olmak 

( ) Diğer........................ 

 

23. Organlarınızı kimlere bağışlardınız? 

     ( )1. derece aile üyelerine 

     ( ) Bağışlayacağım kişi fark etmez 

 

24. İnancınızdan farklı bir inanca sahip birine organınızı bağışlar mısınız? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

25. Karşı cinsten birine organınızı bağışlar mısınız? 

( ) Evet 

( ) Hayır 
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26. Organ bağışı yapmak İSTEMİYORSANIZ sizce en önemli neden nedir? 

(İşaretlemeyi düşündüğünüz seçenek birden fazla ise en önemli nedenden 

başlayarak 1,2,3 gibi sıralayarak işaretleyiniz) 

( ) Nedeni yok 

( ) Dini inancım gereği 

( ) Vücut bütünlüğüm bozulacağı düşüncesi ile 

( ) Yeterli bilgim olmadığından, düşünmedim 

( ) Organımın istemediğim insanlara verilecek olması düşüncesi 

( ) Organlarımı almak için ölüm kararımın erken verilecek olması 

( ) Organ mafyası ile ilgili endişelerim 

( ) Diğer 

 

27. Dini inançlarınıza bağlı olduğunuzu düşünüyor musunuz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

( ) Kısmen 

28. Organ bağışında bulunanlardan organın alınma işleminin beyin ölümü 

gerçekleştikten sonra olduğunu biliyor musunuz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

 

29. Beyin ölümünün, insan ölümü olduğunu / geri dönüşümsüz olduğunu biliyor 

musunuz?  

( ) Evet 

( ) Hayır 

 

30. Eğitiminiz süresince (sağlık bilgisi dersi vd.) organ bağışı konusunda yeterli 

bilgi verildiğini düşünüyor musunuz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

( ) Kısmen 
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31. Sizce organ bağışı konuda yeterli bilgiye sahipmisiniz? 

( ) Evet 

( ) Hayır 

( ) Kısmen 

 

32. Cevabınız  “evet” veya “kısmen” ise bilgiyi nereden almak istersiniz. 

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 

( ) TV- Radyo 

( ) Gazete, dergi, kitap, broşür 

( ) İnternet ortamında 

( ) Sağlık personeli 

( ) Diğer……………. 
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EK-2 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Nesrin Ay Soyadı  KAYIKÇI 

Doğ.Yeri  Samandağ Doğ.Tar.  01.12.1969 

Uyruğu  TC TC Kim No 19526067602 

Email nesrinayster@gmail.com Tel 0533 230 1019 

 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Lisans İ.Ü. Florance Nıghtıngale Hemşirelik Yüksek Okulu 1991 

Lise  Samandağ Lisesi 1986 

 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl)

1. Yoğun Bakım Hemşiresi 
M.K.Ü. Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 

2009- 

2. Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu 
M.K.Ü. Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi 

2003-2009 

3. Cerrahi Yoğun Bakım Hemşiresi İ.Ü. Kardiyoloji Enstitütüsü 1991-2003 

 

 

Yabancı Dilleri 
Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 

İngilizce zayıf zayıf zayıf 

    

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Windows Office Programları Word, Excel Orta 

 




