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Davet Edilen ÜlkelerAna Konular

• Benin

• Burkina Faso

• Cezayir

• Cibuti

• Çad

• Fas

• Fildişi Sahili

• Gabon

• Gambiya

• Kamerun

• Mali

• Nijerya

• Senegal

• Sudan

• Tunus

• Türkiye

• Küresel Durum

• Donör Ailesine Yaklaşım

• Medyanın Etkisi ve Gücü

• Sağlık İletişimi

• Medya ve Etik

• Asılsız Habercilik

• Tanıklıklar

• Yeni Uygulamalar

• Organ Ticareti ile Mücadele

• Yeni Medya

Türkiye’nin organ, doku ve hücre nakli hizmetlerini uluslararası alanda tanıtarak sağlık turizminde organ naklinin 

payını artırmak. Bu alandaki deneyimini, az gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde organ bağışı ve organ nakli 

sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi için bir teknik yardım ağı çerçevesinde kullanmak. Organ nakli ile hayata 

dönmeyi bekleyen daha fazla hastaya fırsat sağlamak.  

Projenin Amacı

Hedef Kitle:
Asya, Afrika ve Avrupa olmak üzere 3 kıtadan Türkiye dahil 71 ülke. 

Bu ülkelerdeki vatandaşlar, sağlık profesyonelleri, resmi kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, Sivil toplum örgütleri.   



Katılımcılar

Adı-Soyadı Kurum Ülke

BOUDJEDRI TAHAR

NASSIM MECHERI

MOUNIA DJEROUD

NAIMA OITIS

AMEL AMMARI

ADEL ABBAS

SOMDA BANIKUN MATHIEU

BIOUREIMA SANGA

ZAKIATH LATOUNDJI

ANGELA KPEIDJA

M. MOHAMED GAAS MALLO

MELLE HIDAYE MOHAMED ABDILLAHI

BILOA ZAMBO epse MEVOUNGOU JULIENNE LILIANE

ESSEMA PHILLIPPE ROGER

OUMAR IDRIS OUMAR

MAHAMAT  ABDOULAYE HASSAN

MOMODOU FAAL

AMADOU DABOE

KOBE GERMAIN GABO

KALY EUGENE

MOHAMED SHERIF MUZAMIL ELSAYED

MOATAZ MAHGOUB MUHAMMED ELAMIN ALBASHIR

CHOKRI NAFTI

NAJMEDDINE AKKARI

IMENE FARHAT

ZIED DABBAR

LE JEUNE INDEPENDANT

LE JEUNE INDEPENDANT

DAILY BLIDA MAGAZINE

DAILY BLIDA MAGAZINE

NEWSPAPER-EL MIHWAR

NEWSPAPER-ANAHAR

MINISTRY of  HEALTH

MINISTRY of  COMMUNICATION

TV (CANAL 3)

TV ORTB OFFICE de LA RADIO et TELEVISION DU BENIN

RADIO TELEVISION

RADIO TELEVISION

CAMEROON RADIO AND TELEVISION (CRTV)

CAMEROON RADIO AND TELEVISION (CRTV)

TELEVISION TCHADIENNE (ONRTV)

TELE-TCHAD

MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE

MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL WELFARE

FRATERNITE MATIN

LE SOLEIL

NEWSPAPER

NEWSPAPER

NEWSPAPER

EL ANWAR PRESS & COMMUNICATION

MINISTRY OF HEALTH

LES TEMPS DAS ASSABAH

ALGERIA

ALGERIA

ALGERIA

ALGERIA

ALGERIA

ALGERIA

BURKINA FASO

BURKINA FASO

BENIN

BENIN

DJIBOUTI

DJIBOUTI

CAMEROON

CAMEROON
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CHAD

GAMBIA

GAMBIA
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TUNISIA
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Bülten

Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi’nin (ITN- International Transplant Network) 2. Fazı başladı. Sağlık Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, SESRIC ve DEİK tarafından desteklenen, Türkiye Organ Nakli Vakfı’nın (TONV) 

koordinasyonunda 5 üniversite ve 5 sivil toplum örgütünün yürüttüğü proje kapsamında 1. Organ Nakli ve Organ 

Bağışı Medya Çalıştayı düzenlendi. 

1719 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Çalıştayın açılışına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, DEİK 

Genel Sekreteri Mustafa Mente, DEİK Türk- Afrika İş Konseyleri Başkanı Tamer Taşkın, DEİK Sağlık İş Konseyi 

Başkanı Ruşen Yıldırım ve DEİK Sağlık Turizmi İş Konseyi üyesi İlyas Benveniste katıldı. 

Çalıştayın ilk günü 14 ülkeden 33 gazeteci Türkiye'nin ekonomik ve siyasi durumu hakkında bilgilendirildi.   

Günün öğleden sonraki kısmı hastane ziyaretleriyle devam etti. Konuklarımız Atakent Acıbadem ve Şişli Memorial 

Hastanelerini ziyaret etti. Organ nakli alanında verilen sağlık hizmeti hakkında bilgilendirildi. 

  

Programın 2.gününde ise tıp, akademi ve medya camiasının önemli isimleri organ nakli haberciliğini masaya 

yatırdı. Organ Nakli ve Organ Bağışında Medyanın Etkisi ve Gücü, Sağlık İletişimi, Organ Ticaretiyle Mücadele, 

Asılsız Habercilik, Yeni Medya gibi başlıklar ele alındı. 

Aynı gün organ alıcıları ile donör aileleri tecrübe ve günlüklerini aktardı.  

       

Programından ikinci gününde katılımcıların yanı sıra International Transplant Network Projesi paydaşlarından 

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Dr. Yavuz Selim Çınar ve Türkiye Yoğun Bakım Derneği Başkanı 

Prof. Dr. Mehmet Uyar birer konuşma yaptı. 

ONKOD Başkanı Çınar organ naklinde güncel durumu aktardı. Prof. Uyar da Türk Yoğun Bakım Derneği en eski 

aktif ve en büyük yoğun bakım organizasyonu olduğunu, yoğun bakım hizmetleri, organ nakli ve bağışında 

anahtar rol oynadığı yönünde açıklamalarda bulundu.    

 

ITN Projesi kapsamında düzenlenen 1. Organ Nakli ve Organ Bağışı Medya Çalıştayı, 3. gün İzmir Kent 

Hastanesi'ne yapılan ziyaret sonrası sona erdi.

14 ülkeden gelen 33 gazeteci konuğumuz 19 Ağustos gecesi ülkelerine uçtu. Türkiye'den ayrılmadan önce 

organizasyon hakkındaki memnuniyetlerini iletti. 

1.ITN Organ Bağışı ve Organ Nakli Medya Çalıştayı  

17-19 Ağustos 2016 

Hilton Bomonti Hotel 

İstanbul – Türkiye  
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Gazetelerde Çıkan Haber Yansımaları



 İnternet’te Çıkan Haber Yansımaları



http://www.hurriyet.com.tr/turkiyeden-organ-nakline-uluslararasi-destek-40199806 

http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/08/17/cumhurbaskani-basdanismani-ihsan-senerbatili-devl
etler-turk-milletinin-mucadelesini-gormezden-geldi 

https://www.youtube.com/watch?v=nkZN2U6xGgY&feature=youtu.be 

http://www.milliyet.com.tr/organ-bagisi-haberlerinde-uluslararasi-isbirligi-pembenaryazardetay-sagl
ik-2298841/ 

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/9211845-turkiyeden-organ-naklindeyasal-duzenle

mesi-olmayan-ulkelere-destek 

http://www.haberturk.com/saglik/haber/1284248-23-bin-bobrek-hastasi-nakil-icin-siradabekliyor 

http://www.ntv.com.tr/saglik/kolumdaki-igne-izlerini-gorsunler-diye-kisa-kollugiydim,gG9PhFjfUky2

U1iDprXACQ?_ref=infinite 

http://www.haberler.com/uluslararasi-organ-nakli-agi-projesi-ilyas-8706343-haberi/ 

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/395480.aspx 

http://www.haberler.com/uluslararasi-organ-nakli-agi-projesi-8706318-haberi/ 

http://www.ntv.com.tr/saglik/turkiyeden-organ-nakline-uluslararasidestek,O9p2ZzyFoE6mJrA0-aRb
Lw?_ref=infinite 

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/9211845-turkiyeden-organ-naklindeyasal-duzenle

mesi-olmayan-ulkelere-destek 

http://www.sabah.com.tr/egeli/2016/08/22/dunya-organ-naklini-turkiyeden-ogrenecek 

http://www.hurriyet.com.tr/dunya-organ-naklini-turkiyeden-ogrenecek-40204076 

http://www.dha.com.tr/en-son-haber-dunya-organ-naklini-turkiyeden-ogrenecek-sondakika-haberl

eri_1309997.html 

http://dokuzeylulgazetesi.com/haber/tonvden-organ-nakli-icin-buyuk-adim-dunya-organnaklini-tur

kiyeden-ogrenecek-33966.html

 İnternet’te Çıkan Haber Yansımaları



Le Soleil Gazetesi. EĞİTİM ve YAŞAM Köşesi

Türkiye’de organ nakli binlerce kişinin hayatını kurtarıyor

Türkiye’de başta kalp, böbrek ve karaciğer nakilleri olmak üzere, organ nakli ameliyatları başarılı bir şekilde 
gerçekleştiriliyor. Organ nakli birçok insanın hayatına umut oluyor. Didem Seymen Balcı da organ nakliyle 
hayatı değişen insanlardan yalnızca biri. 6 yaşında böbrek yetmezliği tanısı konulan, 15 yaşından beri de 
diyaliz tedavisi gören Balcı, üniversiteden mezun olduktan sonra sağlık muhabirliği üzerine yoğunlaşıyor. 
Organ nakli ameliyatıyla hayata yeniden tutunan genç gazeteci, çoğunlukla organ nakline teşvik eden ve bu 
konuda insanları bilinçlendiren yazılar yazıyor.

Banuhan Ipeköz’de Balcı’yla aynı kaderi paylaşıyor. Babasını 46 yaşında böbrek yetmezliğinden kaybeden 
Ipeköz, kardeşinin bir böbreğini paylaşmasıyla 24 Ağustos 2014’te organ nakli ameliyatıyla yeni bir hayata 
merhaba dedi.

Konuyla ilgili yaşadıklarını gazetecilere ve Uluslararası Organ Nakli Ağı yetkililerine anlatan bir diğer isim ise 
Kadir Habek. Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan Habek, kızının organ nakli yoluyla karaciğerinin bir kısmını 
aldırmasıyla hayata tutundu.

Organ nakli sayesinde hayatlarına devam eden birçok insan, Türkiye’nin farklı illerini gezerek organ nakliyle 
ilgili toplumu bilgilendirip, farkındalık oluşturmaya çalışmaktadırlar. 

Bir diğer önemli gelişme ise, hastanelerin teknik imkânlarının iyileşmesiyle daha iyi bir sağlık hizmetinin 
sunulmasının yanı sıra, hastanelerde birçok restoranın bulunması, sağlık turizminin de artmasını sağladı. 
İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde bulunan Acıbadem ve Kent Hastanelerini gezen Afrikalı gazeteciler, 
sağlık uzmanlarının Türk hekimlerini başarılarından dolayı övdüklerini kaydettiler. Stratejik konumu gereği, 
birçok kıtaya yakın mesafede bulunan Türkiye hastaneleri, gelişmiş mutfak ve restoran kültürüyle yabancı 
hastalar için cazibe merkezi haline gelmiştir.

Le Soleil (Senegal) gazetesinin 26 Ağustos 2016 tarihli haberi Eugène KALY Türkiye’den bildirdi.

LE SOLEIL - VENDREDI 26 AOUT 2016

 www.lesoleil.sn







   
   


































   


 





ESSOR DU TOURISME MEDICAL 

La restauration, l’autre atout des hôpitaux
En plus de la modernisation des plateaux techniques des structures
hospitalières comme Acibadem mémorial et Kent Hastanesi, l’in-
tégration de la restauration a favorisé l’essor du tourisme médical
en Turquie. L’ambition, c’est d’accueillir un million de malades
étrangers par an.





















 






































     






 
   












 





   







   















 



    


     

   

 



CARDIOPATHIES, MALADIES RENALES… 

Le don d’organes sauve des milliers de vies en Turquie 
La transplantation des organes est en marche en Turquie. Elle a
permis de maintenir en vie des milliers de personnes atteintes, de
maladies du cœur, ou des reins, ou encore du foie.

Le donneur ne compromet pas sa santé
















  






     
   

















    


   











   






    
 































  


  





    




Mbagnick Kharachi DIAGNE

MARIGOT DE BIGNONA 

Une thèse identifie les sources 
de dégradation de l’écosystème 
« Gestion hydrologique et spa-
tiale d’un hydro système amé-
nagé : le marigot de Bignona,
en Casamance ». C’est le sujet
d’une thèse de doctorat sou-
tenue, hier, avec brio, par le Dr
Léopold Mougabie Badiane,
à l’Université Gaston Berger. 

Par Eugène KALY (envoyé spécial en Turquie)

Le don d’organes est bien encadré en Turquie.

La grande soeur  à gauche a reçu un rein de la petite soeur à votre droite.
Dr Léopold Badiane.

Afrikalı gazeteciler, Türkiye’de organ nakliyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Uluslararası 
Organ Nakli ve Organ Bağışı Medya Çalıştay’ına katıldı.

İstanbul’da 17-19 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında düzenlenen 
Medya Çalıştay’ına 14 Afrika ülkesinden sağlık muhabirleri katıldı. Çalıştay’ın açılış konuşmasında söz alan 
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, hükümetlerin ve uluslararası toplumun konuya duyarlılık 
göstermesi adına yapılacak çalışmalarda medyanın büyük rol oynadığını ifade ederek, Türkiye Asya ve Avrupa 
ülkeleri arasında organ naklinin en çok gerçekleştiği ülkelerden biri olduğunu söyledi. Dr. Kahveci, 
ülkelerindeki sağlık hizmetleri standartlarının hastaları memnun edici düzeyde olmasından ötürü yabancı 
hastaların Türkiye’yi tercih ettiğini ve bu doğrultuda her yıl yurt dışından gelen 550’ye aşkın hastayı tedavi 
ettiklerini belirtti. “Türkiye, Afrika ülkelerine sağlık hizmetlerini iyileştirmesi adına destek olmaya devam 
edecektir. Birkaç yıl önce, dünyadaki karar vericiler, Afrika’nın ekonomik ve toplumsal gelişim bakımından 
dünyanın geleceğini oluşturacağını öngörmediler. Bugün ise herkes bunun farkında, Afrikalı yöneticiler ile 
işbirliğimizi arttırmalıyız” diyerek sözlerine devam etti. 

Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alan ve 79 milyonu aşkın bir nüfusa sahip olan Türkiye, 78’i böbrek, 38’i ise 
karaciğer nakli tedavilerini yürüten 116 organ nakli merkeziyle hastalara şifa oluyor. Acıbadem Hastanesi 
Müdürü Profesör Remzi Emiroğlu bir grup Afrikalı gazeteciyi hastanesinde ağırladı. Profesör Emiroğlu, verdiği 
demeçte, organ nakillerinin eskiden sadece kendi hastanelerindeki çalışmalar kapsamında yürütüldüğünü, 
bugün ise teknolojik gelişmeler ve organ nakli merkezlerinin artmasıyla, her yıl yaklaşık 3000 hastanın tedavi 
olduğunu ifade etti. Afrikalı gazetecileri organ nakli konusunda bilgilendiren Emiroğlu, her sağlıklı bireyin, 
karaciğerinin yüzde otuzunu ihtiyacı olan bir hastaya bağışlayabileceğini, bağışlayan kişi için ameliyatın hiçbir 
sorun teşkil etmediğini ve organ nakli ameliyatlarının yüzde doksan dokuzunun başarıyla tamamlandığını da 
ayrıca ekledi.

Öte yandan, ülkede yaklaşık bir ay önce düzenlenen başarısız darbe girişiminin ardından, ülkede hayat 
normale dönüyor. Çalıştay’ı yürüten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ihsan Şener, bir grup teröriste pabuç 
bırakmayacaklarını söyledi. Şener, ülkede her şeyin normale döndüğünü, ekonomik işleyişin normal düzeyde 
seyrettiğini ifade ederek, Türkiye’nin büyük bir ekonomik güç olacağını ve bu doğrultuda da, Türkiye 
Cumhuriyeti olarak Afrika ülkelerinin kalkınmasına destek olacaklarını sözlerine ekledi. Gazetecilerin 
tutuklanmasına ilişkin soruya cevap veren Şener, bu insanların gazeteci değil, terörist oldukları için 
cezalandırılması gerektiğini, Türkiye’nin özgürlük ve insan haklarına saygı duyan bir ülke olduğunu ve hiçbir 
şekilde bir gazetecinin kendi düşüncelerinden dolayı tutuklanmadığını belirtti.

Le Soleil (Senegal) gazetesinin 19 Ağustos 2016 tarihli haberi hakkında Eugène KALY İstanbul’dan bildirdi

LE SOLEIL - VENDREDI 19 AOUT 2016

 www.lesoleil.sn



TRANSPLANTATION D’ORGANES

Des journalistes africains invités à s’impliquer dans la sensibilisation 

 









 

 



  






  










 





   















 
  
    







































Le Réseau international de transplantation d’organes (International
transplant network) veut s’appuyer sur des journalistes africains
pour aider les pays en développement à mieux intégrer dans leurs
politiques cette question afin de réduire le fardeau des maladies
rénales, du cœur, du foie...  A cet effet, un atelier de formation sur
le don et la transplantation d’organes à l’intention des médias se
déroule depuis le 17 août à Istanbul, en Turquie.

De notre envoyé spécial en Turquie Eugène KALY






 
 




 

   


 

     

  



La Turquie, une référence en matière de transplantation d’organes







    
    








   




   


  
   





   









    

























E. KALY

On peut donner 30 % d’une partie de son foie et rester en bonne santé














    

    








  






    






E. KALY

COUP D’ETAT MANQUE
Les autorités turques toujours fâchées contre les putschistes 




 





 


  











 






 







 







    




    










E. KALY

Pour que la transplantation d’organes comme le foie, le rein, le cœur, entre autres, soit mieux comprise par les populations, les journalistes
africains sont invités à s’impliquer. (Photo d’archives).

Yabancı Basın Çıkan Haber Yansımaları



Germain Gabo Türkiye’den bildirdi.

A la une-Güncel Haberler

Türkiye’de Afrikalı Medya Mensuplarına Organ Naklini destekleme çağrısı

1.kısım
Uluslararası Organ Nakli Ağı Proje Koordinatörünün de belirttiği üzere, artık Afrika organ nakli konusundaki 
teknolojik ve tıbbi gelişmelerden geri kalmamalı. Bu vizyonla yola çıkılarak İstanbul’da 17-19 Ağustos 2016 
tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Organ Nakli Ağı’nın medya çalıştay’ına Afrika’dan yaklaşık 2o 
gazeteci katıldı. Çalıştay kapsamında organ nakliyle ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi verilirken, organ 
nakli konusunda deneyimli hastanelere ziyaretler de gerçekleştirildi.
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, Proje ’ye katılan ülkelerle organ nakli konusunda 
deneyimlerini paylaşacaklarını ifade ederken, yerel basının da toplumları bilinçlendirme adına yapacakları 
çalışmaların büyük önem arz ettiğini belirtti. Afrika ülkelerinin de Türkiye gibi organ nakli konusunda dünyada 
3. Sırada yer alan birer ülke haline gelebilmeleri için, hükümetlerin yasal düzenlemeler yapmaları ve tabuları 
yıkmak adına çaba sarf etmeleri gerektiği aşikâr.
Sayılara bakarak Türkiye’nin gerçekten de bu konuda ne kadar yol aldığını görebiliyoruz: 78,7 milyonluk bir 
nüfusa sahip olan ülkede 137 organ nakli merkezi ve organ nakli yapmaya yetkili 858 tane hastane bulunmak-
tadır. Bu bağlamda, sadece 2015 yılında ülkede toplam 7747 organ nakli gerçekleştirilmiştir. 
2.kısım
Dünyanın en güzel duygusu, sevdiğiniz bir insanın size organını bağışlaması olsa gerek. Çalıştay’da organ nakli 
ameliyatı olan insanların hikâyelerini dinleyince bu sözün ne kadar anlamlı olduğunu gördük. 49 yaşındaki 
Banuhan Ipekoz, yaşadıklarını anlattı ve kız kardeşinin organını bağışlamasıyla hastalığından kurtularak hayata 
yeniden tutulduğunu ifade etti. Aynı şekilde, Çalıştay atölyesinde yer alan bir diğer isim de Kadir Habek; Kadir 
Bey kızının karaciğerinin bir kısmını aldırarak, babasına nakledilmesine öncü oldu. Diğer bir umut verici hikâye 
ise Yusuf Hakalem’in yaşadıkları. Vicdan sahibi ve aile babası Yusuf Bey, eşinin de onayıyla yaşamını yitiren 
kızının organlarını bağışlayarak, organ bekleyen birçok hastaya umut oldu. Çalıştay Atölyesi gezintisinden 
sonra proje koordinatörü Ata Bozoklar, İslam dinine göre de organ naklinin hiçbir sakıncası olmadığını, caiz 
olduğunu ifade ederek toplumun sosyal, kültürel ve dini bakımdan konuyla ilgili bilgilendirilmesi gerektiğini 
vurguladı.
3.kısım
Türkiye dünyada organ nakli konusunda 3. Sırada yer almaktadır. Yerel yöneticilerin desteği ve tıp çalışan-
larının çabalarıyla ülkede konuyla ilgili oturmuş ve verimli işleyen bir sistem bulunmaktadır. Avrupa’nın 
sınırlarında bulunan bu ülkede, 137 tane organ nakli merkezi bulunmaktadır. Ülkenin en kalabalık şehri 
İstanbul’da bulunan ve her yıl yaklaşık 30 000 hastayı kabul eden Memorial Hastanesi’nde 2000 yılından beri 
yaklaşık 870 organ nakli ameliyatını gerçekleştirdi. Organ nakli konusunda diğer bir mükemmeliyet merkezi 
ise Acıbadem Atakent Hastaneler zinciri. Bünyesinde 22 hastane, 17 klinik ve bir üniversite barındıran kurum, 
2014 yılında yaklaşık 400 organ nakli operasyonuna ev sahipliği yapmış ve bu ameliyatların sadece 1000 de 
1’inde ölüm vakasıyla karşılaşılmıştır. İzmir’de yer alan Kent Hastane ’sinde ise son 15 yılda yaklaşık 3000 organ 
nakli gerçekleştirilmiştir. Kent Hastanesi böbrek nakli birimi müdürü Işık Özgü, organ nakli operasyonu 
maliyeti 35 000 ile 45 000 ABD Doları arasında tuttuğunu belirtti. Bu fiyata, muayeneler, ameliyat masrafları, 
yol masrafları ve konaklama da dâhil. Özgü, yabancı hastaların toplam masraflarının fiyatını 25 000 Dolara 
sabitlemek adına çalışmaların yürütüldüğünü de ayrıca belirtti. 
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Türkiye; Organ Nakli Konusunda Tartışmasız Bir Referans

Türkiye Uluslararası Organ Nakli Ağı’nın girişimiyle 17 ile 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında 
düzenlenen uluslararası çalıştaya 14 Afrika ülkesinden gazeteciler ve iletişim uzmanları katıldı. 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ihsan Şener çalıştayın açılış konuşmasını yaptı.

Uluslararası Organ Nakli Ağı Başkanı Eyüp Kahveci yaptığı konuşmasında insanların hayatını 
kurtarma konusunda organ naklinin ne denli önemli olduğunun altını çizdi. Bu doğrultuda, 
hiçbir ülkenin organ nakli sorununu tek başına çözemeyeceğini belirtti. 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Turizmi İş Konseyi üyesi İlyas Benveniste, bu tarz 
çalıştayların konuyla ilgili gelişmeler kaydedilmesi açısından çok büyük önem arz ettiğini 
vurguladı. Organların çalışmalarını engelleyen hastalıklar hakkında genel bir farkındalık 
oluşturulması ve toplumun bilinçlenmesi açısından medyanın büyük bir rol oynadığını 
biliyoruz; bundan dolayı medyaya büyük iş düşüyor diyerek sözlerine devam etti. 

Gayet güvenilir

Sayın Dr. Kahveci, Türkiye’de her yıl yaklaşık olarak 3000 organ nakli gerçekleştiğini ve de 
bunların yaklaşık 550 tanesinin yurt dışından geldiğini vurguladı. Türk yetkililerinin hedefi, 
önümüzdeki yıllarda her yıl 1 milyon civarında hastayı tedavi etmektir. Yetkililerin organ nakli 
merkezlerini yakından denetlemesi sayesinde, Türkiye organ nakli konusunda gayet güvenilir 
duruyor. Bu merkezlerden Acıbadem ve Memorial hastanelerine ise ziyaretler düzenlendi. 
Memorial’ de düzenlenen ameliyatların yaklaşık yüzde 99’u başarıyla sonuçlanıyor. 1995’de 
Mehmet Ali Aydınlar tarafından kurulan Acıbadem hastanesi de kamu sağlığı konusunda iyi bir 
referans.

Sürekli eğitime önem veriliyor.

Gazetecilerin bir diğer durağı ise İzmirdeki Kent Hastanesiydi. Bu hastanenin de avantajı, 
sosyal sigorta güvencesi sayesinde hastaların çoğunun masraflarının karşılanması. Hasta-
larının memnuniyetini arttırmak ve organ nakli süreçlerinin daha sağlıklı ilerlemesini sağlamak 
amacıyla, Kent hastanesi yetkilileri her düzeydeki çalışanlarının sürekli eğitimine ayrı bir önem 
vermektedir. 

ÇAD  / OUMAR TORİS OUMAR 

Organ Nakli: Türkiye Tecrübelerini Gazetecilere Aktarıyor

17-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Organ Nakli Ağı 
Çalıştayı kapsamında, birçok Afrikalı gazeteci organ nakli konusunda bilgilendirildi. Sağlık 
turizmi konusunda alanında uzmanlarla çalışan hastaneler ziyaret edildi. 

Memorial, Acıbadem ve Kent hastaneleri gibi organ nakli konusunda tecrübe sahibi sağlık 
kuruluşları sayesinde Türkiye’de sağlık turizmi büyük yol aldı. Bünyesinde 78 organ nakli 
merkezi barındıran Türkiye, en çok böbrek ve ciğer nakiller gerçekleştiriyor.

Yüzde 99 başarı

Bu merkezlerden biri olan Acıbadem Hastanesi, alanında profesyonel doktorlarla 
gerçekleştirdiği organ nakillerinin yüzde 99’unda başarıya ulaşıyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 
3000 organ nakli operasyonu başarıyla yapılıyor. Türk yetkililer, 79 milyonluk ülkede organ 
bağışının artmasına yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Bağışlar genelde aile bağı olan 
kişiler arasında gerçekleşmektedir. Türkiye'nin en iyi organ nakli uzmanlarından olan 
Acıbadem hastanesinden Profesör Remzioğlu, organ nakillerinin yaklaşık yüzde 70-80 
arasının canlı donörlerden oluştuğunu ifade etmiştir.

Yaşamak için bir umut

Organ nakli konusunda yaşadıklarını anlatan tecrübeli hastalar, yakınlarının bağışları 
sayesinde hayata tutunduklarını anlattılar. Türkiye’de birçok böbrek ve karaciğer hastası, aile 
bireylerinin organ bağışları sayesinde yeniden hayat buluyor.
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