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YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; tedav�s� doku veya organ nakl� �le mümkün olan hastaların hayatını
sürdürmes�ne yönel�k nak�ller� gerçekleşt�recek organ ve doku nakl� merkezler�n�n, organ ve doku kaynağı
merkezler�n�n ve doku t�pleme laboratuvarlarının açılması, çalışması ve denet�m� �le organ ve doku nakl� h�zmetler�n�n
yürütülmes�nde uyulması gereken usul ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek veya tüzel k�ş�ler tarafından açılan
organ ve doku nakl� merkezler�, organ ve doku kaynağı merkezler� ve doku t�pleme laboratuvarlarının organ ve doku
nak�ller� �le �lg�l� faal�yetler�n� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 29/5/1979 tar�hl� ve 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması,
Aşılanması ve Nakl� Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) A�le puanı s�stem�: Bey�n ölümü tanısı almış ve Ulusal Koord�nasyon S�stem�ne organ bağışında bulunmuş
k�ş�n�n bekleme l�stes�ndek� eş� �le �k�nc� dereceye kadar olan (�k�nc� derece dah�l) kan hısımlarına ver�len ek puanı,

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Bölge Koord�nasyon Merkezler�: Organ ve doku nakl� bölge koord�nasyon merkezler�n�,

ç) Çapraz nak�l: Canlı uygunsuz ver�c�s� olan ve bekleme l�stes�nde bulunan hastalar arasında ver�c�
değ�şt�rmek suret�yle yapılan nak�l türünü,

d) Doku t�pleme laboratuvarı: Organ ve doku ver�c� adayı �le alıcıların doku t�plemeler�n� yapab�lecek
donanım ve personele sah�p laboratuvarları,

e) Genel Müdürlük: Bakanlık Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğünü,

f) Genel Müdür: Bakanlık Sağlık H�zmetler� Genel Müdürünü,

g) Kanun: 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakl� Hakkında Kanunu,

ğ) Organ ve doku nakl�: Term�nal dönemdek� hastalıklarda tedav� amacıyla uygulanan organ ve doku nakl�
uygulamasını,

h) Organ ve doku nakl� merkez�: Organ ve doku nak�ller�n�n uygulandığı tıbb� tedav� merkezler�n�,



ı) Organ ve doku kaynağı merkez�: Bey�n ölümü kr�terler�n� tesp�t edeb�lecek donanım ve personel� tem�n
edeb�lecek merkezler�,

�) Terc�hl� bağış: Bey�n ölümü tanısı konulmuş ver�c�n�n, Ulusal Koord�nasyon S�stem�ne en az b�r organının
bağışlanması hal�nde, ölen�n bekleme l�stes�nde kayıtlı olan eş� �le dördüncü dereceye kadar olan (dördüncü derece
dah�l) kan ve kayın hısmına b�r başka organı �ç�n yaptığı bağış türünü,

j) Türk�ye Organ ve Doku B�lg� S�stem� (TODS): Bakanlıkça oluşturulan, ülke genel�nde tüm organ ve doku
bağışları �le nak�l bekleyen hasta b�lg�ler�n�, ver�c� kayıtlarını ve gerçekleşen nak�llere a�t alıcı ve ver�c� �zlem
b�lg�ler�n� �çeren ver� tabanı s�stem�n�,

k) Ulusal Koord�nasyon Kurulu: Ulusal Organ ve Doku Nakl� Koord�nasyon Kurulunu,

l) Ulusal Koord�nasyon S�stem�: Ulusal Organ ve Doku Nakl� Koord�nasyon S�stem�n�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ulusal Koord�nasyon Kurulu ve B�l�msel Danışma Kom�syonları

Ulusal Koord�nasyon Kurulunun  yapısı

MADDE 5 – (1) Ulusal Koord�nasyon Kurulu; Genel Müdür veya Genel Müdürlük �çer�s�nde
görevlend�receğ� en az da�re başkanı düzey�nde b�r am�r başkanlığında;

a) Kalp, kalp ve akc�ğer nakl�,

b) Akc�ğer nakl�,

c) Karac�ğer nakl�,

ç) Böbrek nakl�,

d) Kornea nakl�,

e) Kem�k �l�ğ� nakl�,

f) Kompoz�t doku nakl�,

g) Doku t�pleme,

ğ) D�yal�z,

b�l�msel danışma kom�syonlarından, koord�natörler kom�syonundan ve �ht�yaca göre kurulacak olan d�ğer
kom�syonlardan Bakanlıkça bel�rlenecek b�r üyen�n katılımıyla oluşur.

(2) Ulusal Koord�nasyon Kurulu üyeler� b�r yıl süre �le görev yapar. Üyeler�n görevler� yen� üyeler seç�l�nceye
kadar devam eder.

Ulusal Koord�nasyon Kurulunun görevler�

MADDE 6 – (1) Ulusal Koord�nasyon Kurulu aşağıdak� görevler� yürütmekle yükümlüdür:

a) Organ ve doku nak�ller� konusunda ulusal stratej�ler� bel�rlemek, alınması gereken önlemler�, organ ve doku
nakl� h�zmetler�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k plan ve programları Bakanlığa önermek,

b) Ulusal Koord�nasyon S�stem�n� gel�şt�rmek,



c) B�l�msel danışma kom�syonları arasında koord�nasyonu sağlamak,

ç) D�ğer ülkelerdek� gel�şmeler� �zlemek ve ülkeye kazandırmak,

d) Ülke genel�nde, nak�l merkezler�n�n planlama kr�terler�n�n bel�rlenmes�nde öner�de bulunmak,

e) Nak�l merkezler�n�n açılma �zn�ne a�t n�tel�kler� kaybetmeler� ve/veya faal�yetler�n�n mevzuata aykırı
bulunması hal�nde Bakanlığa kapatılma öner�s�nde bulunmak.

Ulusal Koord�nasyon Kurulunun çalışma usulü

MADDE 7 – (1) Kurul, Bakanlıkça olağanüstü toplantıya çağırılmadıkça yılda en az �k� defa Bakanlığın
davet� �le Genel Müdür veya görevlend�receğ� en az da�re başkanı düzey�nde b�r yetk�l�n�n başkanlığında toplanır.

(2) Toplantıların sekreterl�ğ�, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kurul üyeler�n�n yol ve toplantı g�derler�
Bakanlıkça karşılanır. Toplantılara memur�yet mahall� dışından katılan üyeler�n harcırahları 10/2/1954 tar�hl� ve 6245
sayılı Harcırah Kanununa göre Bakanlıkça karşılanır.

B�l�msel danışma kom�syonlarının yapısı

MADDE 8 – (1) İht�yaç duyulması hal�nde, 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan kom�syonlar har�c�nde,
yen� b�l�msel danışma kom�syonları oluşturulab�l�r.

(2) B�l�msel danışma kom�syonlarının üyeler�, sayıları her kom�syon �ç�n altıdan çok olmamak üzere
Bakanlıkça seç�l�r.

(3) Bakanlıkça üyeler�n bel�rlenmes�n� müteak�p 1 Ocak tar�h� �t�bar�yle üyel�k başlar ve üyel�k süres� b�r
yıldır. Herhang� b�r nedenle boşalan üyel�k �ç�n aynı usulle b�r üye seç�l�r. Seç�len üye boşalan üyen�n süres�n�
tamamlar. Süres� dolan her üye tekrar seç�leb�l�r. Genel Müdür ya da Genel Müdürlük �çer�s�nde yetk�l� kılacağı en az
da�re başkanı düzey�nde b�r am�r, b�l�msel danışma kom�syonlarının başkanı ve da�m� üyes�d�r.

B�l�msel danışma kom�syonlarının görevler�

MADDE 9 – (1) Kom�syonlar, Bakanlığın alt düzenley�c� �şlemler� �le bel�rt�len görevler� yer�ne get�r�r.

(2) Bakanlıkça �ht�yaç duyulması hal�nde alt kom�syonlar oluşturulab�l�r. Kom�syonlar;

a) Bakanlığın gerekl� gördüğü hallerde görev aldıkları organ ve doku nakl� türüne a�t organ ve doku nakl�
merkezler�n�n açılma başvurularını değerlend�r�r ve Bakanlığa öner�de bulunur.

b) Organ ve doku nakl� merkezler�n�n çalışmalarını �zler ve Bakanlığın gerekl� gördüğü durumlarda bunların
denet�m�ne katılır.

c) Görev alanları �le �lg�l� organların merkez� dağıtım s�stem�n�n prens�pler�n� oluşturur ve Bakanlığa sunar.

ç) Ülkedek� organ ve doku nak�ller� konusunda stratej�ler� bel�rler, alınması gereken önlemler�, h�zmet�n
gel�ş�m�ne yönel�k plan ve programları öner�r.

d) Bakanlıkça ver�len d�ğer görevler� yapar.

B�l�msel danışma kom�syonlarının çalışma usulü

MADDE 10 – (1) Toplantılara kabul ed�leb�l�r b�r mazeret� olmaksızın �k� kez katılmayan tems�lc�n�n üyel�ğ�
sona erer. Yer�ne Bakanlıkça yen� b�r üye seç�l�r.

(2) Kom�syonun sekreterl�ğ�, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Kom�syon üyeler�n�n ulaşım ve toplantı
g�derler� Bakanlıkça karşılanır. Toplantılara memur�yet mahall� dışından katılan üyeler�n harcırahları 6245 sayılı
Harcırah Kanununa göre Bakanlıkça karşılanır.



(3) Yen� kom�syon üyeler� bel�rlen�nceye kadar esk� üyeler�n görev� devam eder.

Koord�natörler Kom�syonu

MADDE 11 – (1) Organ ve doku nakl� merkezler� �le organ ve doku kaynağı merkezler�nde çalışan
koord�natörler arasından Bakanlıkça seç�lecek beş üye �le Koord�natörler Kom�syonu oluşturulur. Genel Müdür ya da
Genel Müdürlük �çer�s�nde yetk�l� kılacağı b�r k�ş�, Kom�syonun başkanı ve da�m� üyes�d�r.

(2) Koord�natörler kom�syonunun görev�; organ ve doku nakl� h�zmetler�nde karşılaşılan problemler�n tesp�t�,
çözüm bulunması ve organ ve doku bağışının artırılması amacıyla çalışmalar yürütmek ve koord�natörler arasında
�let�ş�m� sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organ ve Doku Nakl� H�zmetler� Yönet�m�

Ulusal Koord�nasyon Merkez�

MADDE 12 – (1) Ulusal Koord�nasyon Merkez�, Genel Müdürlüğe bağlı olarak y�rm� dört saat kes�nt�s�z
h�zmet ver�r.

(2) Ulusal Koord�nasyon Merkez�nde, ülke genel�nde organ ve doku nakl� bekleyen hastaların ve nak�l
merkezler�n�n kayıtları tutulur. Bakanlıkça bel�rlenen kurallara uygun olarak, organ ve doku çıkarımının
koord�nasyonu �le TODS üzer�nden dağıtımı yapılır.

Bölge Koord�nasyon Merkezler�

MADDE 13 – (1) Bölge Koord�nasyon Merkezler�, Ulusal Koord�nasyon Merkez�ne bağlı olarak çalışır ve
kend�ler�ne bağlı �llerde h�zmet�n yürütülmes�nde koord�nasyonu sağlar. Bu merkezler, b�l�msel danışma
kom�syonlarının öner�ler� de alınarak ülke çapında Bakanlıkça bel�rlenecek h�zmet bölgeler�nde kurulur.

(2) Bölge Koord�nasyon Merkezler�;

a) Organ ve doku kaynağı merkezler�, doku t�pleme laboratuvarları �le organ ve doku nakl� merkezler� arasında
koord�nasyonu,

b) Organ ve doku alım ek�pler�n�n, çıkarılan organ ve dokuların ve nak�l yapılacak hastaların merkezlere
nak�ller� �le koord�nasyonunu,

c) Organ ve doku nakl�n�n gerçekleşt�r�lmes�ne �l�şk�n ver�c� adayı ve alıcı �le �lg�l� yapılması gereken tıbb�,
�dar� ve hukuk� �şlemler�n tamamlanmasını,

sağlar.

Ulusal Koord�nasyon S�stem�

MADDE 14 – (1) Ülke genel�nde organ ve doku nakl� h�zmetler� alanında çalışan kurum ve kuruluşlar
arasında gerekl� koord�nasyonu sağlamak ve çalışmaların ver�ml�l�ğ�n� artırmak, kadavra organ sayısını artırmak,
b�l�msel kurallara göre ve tıbb� et�k anlayışına uygun, adaletl� organ ve doku dağıtımını sağlamak üzere Ulusal
Koord�nasyon S�stem� oluşturulur.

(2) Ulusal Koord�nasyon S�stem� �ç�ndek� b�r�mler arasında koord�nasyonu, organ ve doku kaynağı
merkezler�nde görev yapacak olan organ ve doku nakl� koord�natörler� sağlar. Organ ve doku nakl� koord�natörler�
bey�n ölümü tutanağının EK-1’de yer alan bey�n ölümü kr�terler�ne göre ve kurallara uygun b�ç�mde düzenlen�p
düzenlenmed�ğ�n�n kontrolünden,  Kanuna göre gerek�yorsa ver�c� adayının a�les�nden organ ve doku bağışı �ç�n �z�n
alınmasından ve alınan organ ve dokunun �lg�l� merkeze nakl�nden sorumludur.

(3) Nak�l merkezler� Bakanlıkça �sten�len tüm b�lg�ler� TODS’a kaydetmekle yükümlüdür. S�stemde tutulacak
her türlü k�ş�sel b�lg�n�n g�zl�l�ğ� esastır. Bu kapsamda, s�steme g�r�ş yapacak olan k�ş�ler, kaydı bulunan hastaların



b�lg�ler�n�n amaç dışı kullanımını engelleyecek önlemler� almak, hasta haklarına ve k�ş�sel haklara uymak �le
yükümlüdür.

(4) Kadavra ver�c�ye a�t tüm organlar bu s�stem üzer�nden dağıtılır. TODS’da kaydı olmayan hastalara,
kadavradan organ dağıtımı ve nakl� �le canlıdan organ nakl� yapılamaz.

(5) Bakanlığın gerekl� gördüğü hallerde, kadavra ve canlıdan elde ed�len dokuların dağıtımı da TODS
üzer�nden yapılır.

Organ ve doku dağıtımı esasları

MADDE 15 – (1) Organ dağıtımı elektron�k ortamda yapılır. Nak�l merkezler� kend�ler�nde sıra bekleyen
hastalara a�t l�steler� güncelleşt�rmek zorundadır. Organ ve doku dağıtımı, Bakanlıkça bel�rlenen esaslara göre yapılır.

(2) Sosyal Güvenl�k Kurumu �le sözleşmes� bulunmayan organ ve doku nakl� merkezler�ne Ulusal Organ ve
Doku Nakl� Koord�nasyon S�stem� dâh�l�nde kadavradan organ ve doku dağıtımı yapılmaz. Sosyal Güvenl�k Kurumu
�le sözleşmes� olan organ ve doku nakl� merkezler� �se Sosyal Güvenl�k Kurumunca �lg�l� mevzuatına göre bel�rlenen
ger� ödeme ücretler� har�c�nde ücret talep edemez ve hastalardan �lave ücret alamaz. Aks�ne davranan organ ve doku
nakl� merkezler�, �lg�l� B�l�msel Danışma Kom�syonunun öner�s� de d�kkate alınarak, altı aydan az, �k� yıldan fazla
olmamak üzere, Ulusal Koord�nasyon S�stem� dâh�l�ndek� kadavradan organ ve doku dağıtımının dışında tutulur. Aynı
f��l�n tekrarlanması hal�nde �se merkez�n faal�yet� süres�z olarak durdurulur.

(3) Sosyal Güvenl�k Kurumu �le sözleşmes� bulunmayan organ ve doku nakl� merkezler� �le bu maddeye göre
müeyy�de uygulanan merkezler, kend� yoğun bakım serv�sler�nde bey�n ölümü gerçekleş�p de organ ve doku bağışı
yapılan kadavra ver�c�ler�n organ ve dokularını Ulusal Koord�nasyon S�stem� �ç�nde kullandırmak zorundadır.

(4) Bakanlık, terc�hl� bağış ve a�le puanı s�stem� �le �lg�l� dağıtıma yönel�k düzenlemeler yapar.

Canlıdan organ bağışı ve nakl�

MADDE 16 – (1) Canlıdan organ nakl�; alıcının en az �k� yıldan ber� f��len b�rl�kte yaşadığı eş� �le dördüncü
dereceye kadar (dördüncü derece dâh�l) kan ve kayın hısımlarından yapılab�l�r. Alıcı, ver�c� ve nak�l sonuçlarının
TODS’a kaydı yapılır.

(2) Akraba dışı canlıdan organ nakl�, nakl�n yapılacağı �lde oluşturulacak Et�k Kom�syonun ver�c� �le alıcı
arasında, bu Yönetmel�ğe ve d�ğer �lg�l� mevzuata aykırı herhang� b�r hususun bulunmadığını ve et�k açıdan organ
bağışının uygunluğunu onaylaması �le gerçekleşt�r�lecek akraba dışı k�ş�lerden yapılır. Akraba dışı canlıdan organ
nakl� �ç�n;

a) Alıcının TODS’a kaydı yapılır.

b) Nak�l �ç�n alıcı ve ver�c�, �l sağlık müdürlüğü aracılığıyla aşağıda yer alan belgelerle b�rl�kte Et�k
Kom�syona başvurur.

1) Alıcı ve ver�c�n�n T.C. K�ml�k Numarası,

2) Ver�c�n�n mümeyy�z olduğuna da�r rapor,

3) Ver�c�den alınmış, en az �k� tanıklı hek�m onaylı muvafakat belges�,

4) Ver�c� ve alıcının hek�m onaylı b�lg�lend�rme formu,

5) Ver�c� ve alıcının nâk�le uygunluğunu b�ld�ren sağlık raporu,

6) Alıcı �le ver�c�n�n yakınlığının nereden kaynaklandığını gösteren d�lekçe ve mevcut �se �lg�l� belgeler�,

7) Alıcının ve ver�c�n�n gel�r düzey�n� gösteren beyanı,

8) Ver�c�n�n borcunun olup olmadığına da�r beyanı,



9) Alıcının ve ver�c�n�n adres beyanı,

10) Kom�syonun gerekl� görmes� hal�nde �lg�l� d�ğer belgeler.

(3) Et�k Kom�syon, �l sağlık müdür yardımcısı başkanlığında aşağıdak� üyelerden oluşur;

a) Val�l�kçe görevlend�r�lecek �l emn�yet müdür yardımcısı ya da kaçakçılık ve organ�ze suçlarla mücadele
şube müdürü,

b) Nakl�n yapılacağı hastane har�c�ndek� kamu hastanes�nden b�r tab�p,

c) Nakl�n yapılacağı hastane personel�nden olmayan b�r ps�k�yatr� uzmanı,

ç) Baro tarafından görevlend�r�lecek b�r avukat,

d) Val�l�kçe görevlend�r�lecek b�r sosyal h�zmet uzmanı.

(4) Kom�syonun sekretaryası �l sağlık müdürlüğünce yürütülür. Başvurular nakl�n yapılacağı hastane
başhek�ml�ğ�nce �l sağlık müdürlüğüne yapılır. Kom�syon 15 günde b�r üye tamsayısının en az 2/3 çoğunluğuyla
toplanır, gerekl� gördüğü takd�rde ver�c� ve/veya alıcıyı ve akrabalarını d�nler. Kom�syona sunulan b�lg� ve belgeler�n
doğruluğunu araştırır, alıcı ve ver�c� arasında et�k ve yasal olmayan b�r durumun bulunmadığı kanaat� oluştuğunda
nakl�n et�k açıdan uygunluğuna karar ver�r. Kararlar üye tamsayısının 2/3 oy çoğunluğu �le alınır. Ac�l nak�l gereken
hasta �ç�n başvuru olması hal�nde Kom�syon �ved�l�kle toplanır ve karar alır. Et�k Kom�syon kayıtları TODS’a kayıt
ed�l�r. Kom�syon kararları kes�nd�r ve Kom�syonca uygun görülmeyen nak�ller yapılamaz. B�r kom�syonun uygun
görmed�ğ� başvuru �ç�n başka b�r kom�syon karar alamaz.

(5) Kom�syon, müracaat eden hasta ve ver�c�n�n T.C. k�ml�k numaraları �le b�rl�kte kararın b�r örneğ�n� nakl�
yapacak merkeze, TODS üzer�nden alınan b�r örneğ�n� de �mzalı olarak Bakanlığa gönder�r. Kom�syona sunulacak
dosyalar nak�l merkezler� tarafından k�ş�ler�n daha önce başvurusunun olup olmadığı yönünde TODS üzer�nden
�ncelen�r.

(6) Bakanlık gerekt�ğ�nde çapraz nak�llere yönel�k düzenleme yapab�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Organ ve Doku Nakl� Merkezler� ve D�ğer H�zmet B�r�mler�

Organ ve doku nakl� merkezler� ve d�ğer h�zmet b�r�mler�n�n kuruluşu

MADDE 17 – (1) Organ ve doku nakl� merkezler�, kamu kurum ve kuruluşları �le gerçek veya tüzel k�ş�ler
tarafından, bunlara a�t genel ve özel hastaneler bünyes�nde b�r ün�te b�ç�m�nde kurulab�l�r. Göz bankaları, yalnızca
Bakanlık hastaneler� ve Devlet ün�vers�tes� hastaneler� bünyes�nde kurulab�l�r.

(2) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len, organ ve doku nakl� merkezler� ve bu h�zmetlere yönel�k faal�yet gösterecek
d�ğer h�zmet b�r�mler�, Bakanlıkça bel�rlenen usule uygun olarak başvuru yapıp Bakanlıkça düzenlenecek ruhsat
ve/veya faal�yet �z�n belges�n� alarak açılır.

(3) Bakanlık; �ller�n demograf�k yapısını, hastaların bölgesel dağılımını ve d�ğer ep�dem�yoloj�k özell�kler�,
kaynakların etk�n kullanımını ve atıl kapas�teye yol açılmamasını d�kkate alarak, bu Yönetmel�ğ�n kapsamında yer
alan h�zmet b�r�mler� �ç�n her yıl Kasım ve Aralık ayında b�r sonrak� yılın planlamasını yapab�l�r.

(4) H�zmetler�n değerlend�r�lmes� açısından Bakanlıkça �ller, b�r veya b�rden fazla bölge olarak bel�rleneb�l�r.

(5) Ülke genel�nde yen� h�zmet b�r�mler� açılmasına �ht�yaç duyulan bölgeler �le �ht�yaç kapas�tes� Bakanlıkça
�nternet s�tes�nde �lan ed�l�r.

(6) Bakanlığın �lan ett�ğ� yerlerde nak�l merkezler� açılab�lmes� �ç�n ön �z�n başvuruları alınır.

Organ ve doku nakl� merkezler�n�n �zlenmes� ve denet�m�



MADDE 18 – (1) Organ ve doku nak�l merkezler�, TODS üzer�nden alınacak, yapılan nak�ller� ve hasta
�zlemler�n� �çeren b�r öncek� yıla a�t ver�ler� en geç 31 Ocak tar�h�nde Bakanlığa ulaşacak şek�lde b�ld�r�r. Bu ver�ler
Bakanlık tarafından yıllık rapor olarak yayımlanır.

(2) Nak�l merkezler�n�n �zlenmes�, denet�m ve değerlend�r�lmes� �lg�l� b�l�m kom�syonlarının öner�s� alınarak
Bakanlığın bel�rleyeceğ� kr�terler çerçeves�nde yapılır. Nak�l merkezler�n�n açılma �zn�ne a�t n�tel�kler� kaybetmeler�
veya faal�yetler�n�n mevzuata aykırı bulunması haller�nde gerekt�ğ�nde Ulusal Koord�nasyon Kurulunun da öner�s�
alınarak Bakanlıkça çalışmaları kısmen veya tamamen durdurulur veya d�ğer �dar� tedb�rler alınır. İlg�l� merkezler
kend�ler�ne �l�şk�n uyarılar doğrultusunda gereken düzenlemeler� yapmakla yükümlüdür.

Organ ve doku kaynağı merkez�

MADDE 19 – (1) Organ ve doku kaynağı merkez�, organ ve doku alınab�lecek potans�yel ver�c�ler�n saptanıp
�zleneceğ� hastanelerd�r. Bu hastaneler, organ ve doku alım operasyonunu gerçekleşt�reb�lecek altyapı koşullarını,
potans�yel ver�c�n�n �zlenmes�ne �mkân veren araç-gerec� ve tıbb� ölüm durumunu saptayacak Kanunda bel�rt�len
branşlara sah�p hek�mler� tem�n eder.

(2) Organ ve doku kaynağı merkezler� bey�n ölümü tanısı konulan her hastayı Bölge Koord�nasyon Merkez�ne
b�ld�r�r.

(3) Her organ ve doku kaynağı merkez�nde en az b�r koord�natör görevlend�r�l�r. Organ ve doku nak�l
koord�natörü başhek�ml�ğe bağlı olarak çalışır. İht�yaç hal�nde ver�c� adayı a�les�nden bağışın alınmasında tab�p dışı
sağlık personel�, ps�kolog, �mam ve gönüllü k�ş�ler görevlend�r�leb�l�r.

(4) Organ ve doku nakl� koord�natörünün eğ�t�m�, görev, yetk� ve sorumlulukları Bakanlıkça bel�rlen�r.

Doku t�pleme laboratuvarları

MADDE 20 – (1) Doku t�plemes�n� gerçekleşt�recek laboratuvarların yapısal ve fonks�yonel koşulları
Bakanlıkça bel�rlen�r.

Gönüllü kuruluşlar

MADDE 21 – (1) Gönüllü kuruluşlar, organ bağışının ülke düzey�nde gel�şmes�n� sağlayıcı faal�yetler�
destekleyerek, organ nakl� �le �lg�l� çalışmalarda halkın h�zmete katılımını sağlayan faal�yetler� Bakanlıktan �z�n alarak
yürüteb�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

İdar� yaptırımlar

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmel�k �le bel�rlenen n�tel�k ve koşullara sah�p olmadan ve Bakanlıktan �z�n
almadan, hek�mler ve d�ğer şahıslar tarafından organ ve doku nakl� yapmak �ç�n özel merkezler açılması, organ ve
doku nakl� yapılması yasaktır. Bu yasağa uymadığı saptanan merkezler�n faal�yetler� Bakanlıkça durdurulur ve
haklarında �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.

(2) Hastalara veya üçüncü k�ş�lere madd� çıkar tem�n ederek, et�k dışı yöntemlerle kend�s�ne hasta
yönlend�rd�ğ� Bakanlıkça tesp�t ed�len nak�l merkezler�n�n b�r�nc� tesp�t�nde üç ay, �k�nc� tesp�t�nde altı ay süreyle
nak�l yapması durdurulur. Üçüncü tesp�tte faal�yet �zn� �ptal ed�l�r ve �lg�l�ler hakkında �lg�l� mevzuat hükümler�ne
göre �şlem yapılır.

(3) TODS üzer�nden alıcı ve ver�c� kaydı olmadan organ nakl� yaptığı tesp�t ed�len nak�l merkez�n�n �lk
tesp�t�nde nak�l yapması üç ay süre �le durdurulur. Aynı f��l�n tekrarı hal�nde faal�yet �zn� �ptal ed�l�r.

(4) İk�nc� ve üçüncü fıkraların dışında kalan hususlarda Yönetmel�k hükümler�ne aykırı olarak veya
end�kasyon dışı organ veya doku nakl� yaptığı tesp�t ed�len nak�l merkez�n�n �lk tesp�t�nde yen� nak�l yapması üç ay
süre �le durdurulur. Aynı f��l�n tekrarı hal�nde faal�yet �zn� �ptal ed�l�r.



(5) Organ ve doku nakl� merkezler� ve bu h�zmetlere yönel�k faal�yet gösterecek d�ğer h�zmet b�r�mler� �le
sorumlu personel�n, bu Yönetmel�k �le �lg�l� faal�yetler�nden dolayı adl� tak�bata uğradığının anlaşılması durumunda,
tak�batın devam ett�ğ� süre boyunca merkez�n faal�yet�n�n devamında mevzuata aykırılık görülmes� hal�nde
Bakanlıkça faal�yet durdurulab�l�r ve �lg�l� personel bu faal�yet alanlarında görev alamaz. Tak�bat net�ces�nde adl�
cezaya hükmed�lmes� hal�nde �se �lg�l� merkez�n faal�yet� temell� olarak durdurularak ceza alan personel b�r daha bu
faal�yet alanlarında görev alamaz.

Düzenleme yetk�s�

MADDE 23 – (1) Organ ve doku nakl� merkezler�n�n �lg�l� doku ve organ grubuna göre açılab�lmes� �ç�n
gereken �z�nler, organ ve doku dağıtım s�stem� �le organ ve doku nakl� h�zmetler�ne da�r d�ğer hususlar Bakanlıkça
bel�rlen�r.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k

MADDE 24 – (1) 1/6/2000 tar�hl� ve 24066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organ ve Doku Nakl�
H�zmetler� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

BEYİN ÖLÜMÜ TANISI

(1) Bey�n ölümü kl�n�k b�r tanıdır ve tüm bey�n fonks�yonlarının tam ve ger� dönüşümü olmayan kaybıdır.
Bey�n ölümü tanısında gereken ön koşullar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

a) Komanın neden�n�n bel�rlenm�ş olması,

b) Bey�n hasarının yaygın ve ger� dönüşümsüz olduğunun bel�rlenm�ş olması,

c) Santral vücut ısısı ≥32 C olması,

ç) H�potans�f şok tablosu olmaması,

d) Komadan ger�ye dönüşüm sağlanab�lecek �laç etk�ler� ve �ntoks�kasyonların dışlanmış olması,

e) Bey�n hasarından bağımsız şek�lde kl�n�k tabloyu açıklayab�lecek metabol�k, elektrol�t ve as�t-baz
bozukluklarının olmaması.

(2) B�r�nc� fıkrada yer alan tüm koşulların tesp�t� hal�nde bey�n ölümü tanısı �ç�n aşağıdak� hususlar aranır.

a) Der�n komanın olması (Tam yanıtsızlık hal�; Santral ağrılı uyaranlara motor cevap alınamaması),

b) Bey�n sapı refleksler�n�n alınmaması;

1) Pup�ller parlak ışığa yanıtsız, orta hatta ve d�lated�r (4-9 mm),

2) Okülosefal�k ve Vest�bulo-oküler refleks yokluğu,

o



3) Kornea refleks� yokluğu,

4) Far�ngeal ve trakeal refleksler�n yokluğu.

c) Spontan solunum çabasının bulunmaması ve apne test�n�n poz�t�f olması.

(3) Apne test� yapılab�lmes� �ç�n normoterm�, normotans�yon ve normovolem� ön koşulları sağlanır. Bu
koşullarda hastaya uygun mekan�k vent�lasyon yaklaşımı �le PaCO2’n�n 35-45 mmHg ve PaO2’n�n 200 mmHg
üzer�nde olması sağlanmalıdır. Bu koşullar sağlandıktan sonra hasta mekan�k solunum desteğ�nden ayrılarak
�ntratrakeal oks�jen uygulanmalıdır. Test sonunda PaCO2 ≥60 mmHg ve/veya PaCO2 bazal değer�ne göre 20 mmHg
veya daha fazla yükselmes�ne rağmen spontan solunumu yoksa apne test� poz�t�ft�r.

(4) Pnomotoraks, pnomomed�ast�num g�b� apne test�n�n yapılmasının mümkün olmadığı tıbb� durumlarda,
hek�mler kurulunun bel�rleyeceğ� bey�n dolaşımının durduğunu değerlend�ren b�r destekley�c� test yapılır ve test
sonucu bey�n ölümü tanısı �le uyumlu �se bey�n ölümü tesp�t� tamamlanır.

(5) Aşağıdak� bulgular bey�n ölümü tanısına engel oluşturmaz.

a) Der�n tendon refleksler�n�n alınması,

b) Yüzeyel refleksler�n alınması,

c) Bab�nsk� �şaret�n�n bulunması,

ç) Sp�nal refleks ve otomat�zmaların olması,

d) Terleme, kızarma, ateş ve taş�kard� bulunması,

e) D�abetes �ns�p�tus olmaması.

(6) Bey�n ölümü tanısı konan vakalarda;

a) Bey�n ölümü tanısının konulduğu b�r�nc� nöroloj�k muayenedek� kl�n�k tablonun; yen� doğanda (2 aydan
küçük) 48 saat, 2 ay-1 yaş arası 24 saat, 1 yaş ve üzer�ndek� çocuklarda ve yet�şk�nlerde 12 saat ve anoks�k bey�n
ölümler�nde 24 saat sonra yapılan �k�nc� nöroloj�k muayenede de değ�şmeden devam ett�ğ� gözlenmel�d�r.

b) Kl�n�k bey�n ölümü tanısı almış vakalarda, yen� doğan (2 aydan küçük) grubunda �k� adet destekley�c� test,
2 ay ve üzer�ndek� d�ğer vakalarda �se hek�mler kurulunun uygun göreceğ� b�r laboratuvar yöntem� �le bey�n ölümü
tanısı tey�t ed�l�r.

c) Kl�n�k olarak bey�n ölümü tanısı konulan vakalar �ç�n bey�n dolaşımını değerlend�ren b�r destekley�c� test
yapılmış ve yapılan bu test bey�n ölümü �le uyumlu �se �k�nc� nöroloj�k muayene �ç�n beklemeye gerek kalmaz.

 
 


