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Organ Nakli Merkezleri Ytinergesinde Bakanhk Makamrnrn 24t0812010 tarihli ve 3420g sayrh
onayr ile yaprlan deEiqiklikle eklenen E_l< I inci maddesinde organ nakli merkezlerinin Bakanhkga yaprlacak
planlamaya gdre agrlaca$r, iilke. genelinde yeni merkez aErlmasrna ihtiyag duyulan hizmet biilgeleri ve
ihtiyag kapasitesi belirlenerek Bakanhk internet sitesinde ilan edilmesi iingbdhiiitiir.

Ek I inci madde hiikiimleri geregince; illerin demografik yupt.t, org* bekleme listelerinde kayrtl
hasta sayllafl, merkezlerin kapasite kullanrm durumu, 

- 
bdlgiere gdrJ niifus ve merkez sayrla',

transplantasyon yapabilecek hekim sayrlarr ve iilke genelinde Oagrtrmr gibi kriterler dikkate alnarak, 2011
ytlt igin yeni organ nakli merkezi agtlmasrna ihtiyag duyulan iller ie merkez sayrsr belirlenmiq olup
aqagdaki listede belirtildigi gibidir.

Merkez agrlmastnrn belli bir__planlama dnhilinde yaprlmasr ve yeni merkez agrlmasr ihtiyacr olan
yerlerin belirlenmesi yaptlrken ilgili bilimsel danrqma komisyonlan ve Ulusal Koordinasyon Kurulu
gciriiqleri altnmrq, yaprlan planlamada kaynaklann etkin kullanrmr ve atll kapasiteye yol agrlmamasr, illke
diizeyinde hizmetin dengeli, erigilebilir, kaliteli ve verimli bir qekilde sunumu hedeflenmiqtir.'

Aqalrda belirtilen illerde merkez agmak isteyen kamu ve rizel hastaneler I Ocak -2g $ubat 201 I
tarihleri arasrnda merkez agma talebini igeren dilekgesini Bakanlk Tedavi Hizmetleri Genel Miidiirliiliine
iletecektir.

Bagvurular Bakanhkga de[erlendirilir. Kamu hizmetlerinin siireklilili ve siirdiiriilebilirlili ile uzman
hekim eEitimi bakrmndan ijncelikle o ildeki kamuya ait iiniversite hast-aneleri ile egitim u" u.uq,,.rnu
hastanelerinden yaprlan bagvuru dikkate ahnrr. Kamuya ait hastanelerden baqvuru yaprlm-amasr halinde <izel
hastanelerden yaptlan bagvurular delerlendirmeye ahnrr. Belirlenen saynrn iizerinde bagvuru olmasr halinde
hak sahibi noter huzurunda yaptlacak kura ile belirlenir. Hak sahibi haitaneye merkez agma nihai bagvurusu
yapmak iizere dn izin verilir.

Merkez agma <in izni alan hastane Ydnergeye uygun olarak merkez ruhsat bagvurusunu <jn izin
tarihinden itibaren iki ay igerisinde eksiksiz olarak il Sa[hk Miidiirlii[ii aracrhgryla Bakanirla yapar. Bu siire
igerisinde ruhsat bagvurusu yaptlmamasr halinde bagvuru sahibinin-on iznl ipLt edilir. Ii#r kurasrndaki
srraya gcire yeni hak sahibi belirlenerek aynr iglemler yaprlrr.
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