ORGAN ve DOKU NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ EĞİTİM YÖNERGESİ

(Makamın 28.05.2008 tarih ve 19735 sayılı Onayları ile yürürlüğe girmiştir. )
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; 01/06/2000 tarihli ve 24066 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği
çerçevesinde görevlendirilen organ ve doku nakli koordinatörlerinin eğitim ve
sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, organ ve doku nakli koordinatörlüğü eğitimi verecek
eğitim merkezlerinin faaliyetlerini, eğitim verecek ve eğitim verilecek kişileri kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 181 sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine ve 01/06/2000 tarihli ve
24066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organ ve Doku Nakli Hizmetleri
Yönetmeliğinin değişik 22 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Eğitim merkezi: Organ ve doku nakli koordinatörlüğü eğitimi vermek üzere
yetkilendirilen organ ve doku nakli merkezlerini,
c)Yönetmelik: 01/06/2000 tarih ve 24066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organ
ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğini,
ç) Organ ve Doku Nakli Merkezi: Organ ve/veya doku nakillerinin uygulandığı tıbbi
tedavi merkezlerini,
d) UKM: Ulusal organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezini,
e) BKM: Bölge Koordinasyon Merkezlerini,
ifade eder.
(2) Bu maddede belirtilmeyen tanımlar bakımından Yönetmelikte yer alan tanımlar
geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Merkezleri, Eğitim Programı ve Sertifikalandırma
Eğitim merkezlerinin özellikleri
Madde 5 – (1) Organ ve doku nakli koordinatörlüğü eğitimi, Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş merkezlerce verilir.
(2) Böbrek, karaciğer ve kalp nakli yapma ruhsatı verilmiş hastaneler yazılı olarak
Bakanlığa müracaat ederek merkez olma talebinde bulunabilirler. Bakanlıkça talebin uygun
görülmesi halinde bu merkezlere eğitim yetkisi verilir.

Eğitim başvuruları
Madde 6- (1) Organ ve doku nakli koordinatörlüğü eğitimine;
a) Koordinatörlük için tıp fakültesi mezunları,
b) Koordinatör yardımcılığı için, sağlık meslek lisesi veya yüksek okul ya da fakülte
seviyesinde sağlıkla ilgili bir okul bitirmiş olanlardan organ nakli ekibinde görevli
olmayanlar,
müracaat edebilirler.
(2) Bir kurumda çalışanların müracaatları görev yaptıkları kurumların uygun görüşü
olmak kaydıyla, ilgili valilik aracılığıyla Bakanlığa iletilir. Herhangi bir kurumda görev
yapmayanlar ise bunu belgelendirmek kaydı ile şahsi olarak ilgili valilik aracılığıyla eğitim
müracaatında bulunabilirler.
(3) Koordinatör eğitimi için başvuruda gereken belgeler şunlardır:
a) Başvuru dilekçesi,
b) Çalıştığı kurumca onaylı diploma fotokopisi,
c) Çalıştığı kurumca onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi,
d) Üç adet vesikalık fotoğraf,
(4) Başvuru dilekçeleri ve ilgili kurumun uygunluk yazıları, Bakanlıkça ihtiyaca göre
değerlendirilir ve eğitime alınması uygun görülenler Bakanlık Onayı ile teorik eğitime
başlatılırlar.
Eğitim programına ilişkin genel esaslar
Madde 7 – (1) Eğitim, teorik ve pratik olmak üzere iki kısma ayrılır.
(2) Organ ve doku nakli koordinatörlüğü teorik eğitimi Bakanlıkça belirlenen
tarihlerde beş günlük (en az 40 saat) olmak üzere, eğitim merkezince ve/veya Bakanlıkça
görevlendirilen kişilerce verilir. Eğitim programına kesintisiz devam edilmesi esastır. Eğitim
merkezleri eğitime alınan kursiyerin başlayış ve ayrılış tarihlerini eğitim sonunda ivedilikle
toplu olarak Bakanlığa bildirir.
(3) Pratik eğitimleri, kursiyerin görev yaptığı hastanede ve/veya Bakanlığın uygun
göreceği organ ve doku nakli merkezlerinde alırlar.
(4) İhtiyaç halinde Bakanlık eğitici eğitimleri düzenleyebilir.
Eğitim programı
Madde 8 – (1) Eğitim merkezlerinde uygulanacak teorik eğitim programı Ek-1’de
gösterilmiştir.
(2) Teorik eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler görev yaptıkları hastanelerde
ve/veya Bakanlığın uygun göreceği organ ve doku nakli merkezlerinde;
a) En az üç aile görüşmesi,
b) İki beyin ölümü tespit tutanağının tanzimi,
c) Bir donör bilgilerinin alıcı merkez, BKM ve/veya UKM’ye aktarımı işlemlerini
gerçekleştirmeleri,
halinde pratik eğitimlerini tamamlamış sayılırlar. 2 nci fıkrada belirtilen işlemlerin
yapıldığını gösteren ve yoğun bakım sorumlusu, hastane baştabipliği ve/veya organ nakli
merkezi sorumlusunca tasdiklenen dosya Bakanlığa gönderilir.
Eğitimin değerlendirilmesi
Madde 9- (1) Eğitim programına katılan kursiyerlerin teorik eğitim sonrası yapılacak
olan sınavda (100) üzerinden en az (70) puan almaları ve pratik eğitim şartlarını yerine
getirmeleri zorunludur. Eğitim sonunda başarılı bulunan kursiyerler sertifika almaya hak
kazanırlar.
Sertifikalandırma
Madde 10- (1) Teorik ve pratik eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlere

Bakanlıkça sertifika düzenlenir. Sertifika yenileme eğitimleri ihtiyaca göre Bakanlıkça
planlanır.
İzleme ve denetim
Madde 11 – (1) Eğitim merkezlerinde yapılacak sınavda Bakanlığı temsilen bir kişi
gözetmen olarak görev alır.
(2) Eğitim merkezleri; Organ ve Doku Nakli Ulusal Koordinasyon Kurulu Başkanı,
Koordinatörler Kurulundan UKM veya BKM’de görevli bir üye ve Bakanlıktan ilgili şube
müdürü olmak üzere üç kişilik izleme ve değerlendirme komisyon tarafından, eğitim
şartlarının yeterliliği yönlerinden, yılda en az bir defa rutin olarak denetlenir.
(3) Yapılan denetimlerin sonuçları, bir rapor halinde Bakanlığa sunulur. Tespit edilen
eksikliklerin giderilmesi hususu, Bakanlık tarafından denetlenen eğitim merkezinin bağlı
olduğu kuruma yazılı olarak bildirilir. Eksikliklerin giderilmemesi halinde, ilgili eğitim
merkezinin bu yetkisi Bakanlıkça kaldırılır.
(4) Sertifika alan koordinatörler sertifika aldığı tarihten itibaren her beş yılda bir
aşağıdaki kriterler ile Bakanlık ve Koordinatörler Kurulunca denetlenir ve değerlendirilir.
a) Donör sayısı; toplam (12) donör veya (36) organ paylaşımı,
b) Halka ve sağlık personeline yönelik olarak, yılda en az (12) eğitim düzenlenmesi,
(5) Değerlendirme sonucu yetersiz olduğuna karar verilen koordinatörün sertifikası,
Bakanlıkça iptal edilebilir ya da tekrar eğitim programına yönlendirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici Madde 1- Bu Yönerge’nin yayımından önce Bakanlığın eğitici eğitimi vermiş
olduğu personel, organ nakli koordinatörü eğitim merkezlerinde eğitici olarak görev yapabilir.
Yürürlük
Madde 12- Bu Yönerge, Bakan onayı ile yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK-1
EĞİTİM PROGRAMI
1 .GÜN
1.AÇILIŞ PROGRAMI ve PROTOKOL
2.ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI
(Kursiyerler 3 çalışma grubuna ayrılır ve kurs sonunda sunulmak üzere proje taslağı ile
görevlendirilir)
3.ORGAN NAKLİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMI
4.BEYİN ÖLÜMÜ TANISI
5.DONÖR BAKIMI
6.MARJİNAL DONÖRLER
7.DOKU DONÖRÜ
2.GÜN
8.DONÖR SEÇİM KRİTERLERİ
9.HARVESTİNG ORGAN KORUMA TRANSPORT
10.KALP-AKCİĞER HASTA SEÇİMİ
11.KARACİĞER HASTA SEÇİMİ
12.BÖBREK PANKREAS HASTA SEÇİMİ
13.KORNEA HASTA SEÇİMİ
GRUP ÇALIŞMASI (PROJE ÇALIŞMASI İÇİN SERBEST ZAMAN)
3.GÜN
14.ORGAN BAĞIŞININ DİNİ YÖNÜ
15. ORGAN BAĞIŞININ ETİK YÖNÜ
16.ORGAN BAĞIŞININ HUKUKİ YÖNÜ
17.ULUSAL KOORDİNASYON SİSTEMİ
18.DİĞER ÜLKE SİSTEMLERİ
GRUP ÇALIŞMASI- DONÖR SEÇİMİ
ORGAN PAYLAŞIMI
REANİMASYON YOĞUN BAKIMI ZİYARETİ
4.GÜN
19.KOORDİNASYON OFİSİ ALT YAPISI
20.KAYIPTAN SONRA YAŞAM
21.İLERİ İLETİŞİM BECERİLERİ VE SUNUM TEKNİKLERİ
22.NAKİL SERVİLERİNİN GEZİLMESİ VE HASTALARLA DİYALOG
5.GÜN
23. 21.AİLE GÖRÜŞMESİ
GRUP ÇALIŞMASI AİLE GÖRÜŞMESİ (CANLANDIRMA )
HER KATLIMCININ 2 DK LIK SUNUMU
24. PROJE SUNUMLARI
25.SAAT 17’DE TEORİK SINAV

