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Organ ya da dokular bir insandan di¤erine nakledilebilir. Uygun organ bulamad›¤› için her
y›l ölümü bekleyen insanlar› organ ba¤›ﬂ› ile hayata döndürme ﬂans› vard›r. Günümüzde
kalp, akci¤er, karaci¤er, pankreas ve böbrekler transplantasyon için ba¤›ﬂlanan organlard›r.
Kornea, kalp kapaklar›, deri ve kemik ise ba¤›ﬂlanabilen ve nakledilebilen dokulard›r(1-5).
Bu çal›ﬂma üniversite ö¤rencilerinin organ ba¤›ﬂ› konusunda görüﬂlerini almak amac›yla erkek ve k›z ö¤renci yurtlar›nda basit rastgele örnekleme ile seçilen ve araﬂt›rmaya kat›lmay›
kabul eden 360 ö¤renci ile gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ö¤rencilere konuyla ilgili literatürler do¤rultusunda haz›rlanan anket formu uygulanarak veriler toplanm›ﬂt›r. Ö¤rencilerin % 59.5’inin
organ ba¤›ﬂ› konusunda bilgilerinin oldu¤u, % 59.6’s›n›n organ ba¤›ﬂ›nda bulunmak istedi¤i, % 78.9’unun organ ba¤›ﬂ›n›n gereklili¤ine inand›¤›, % 69.1’inin ise organ ba¤›ﬂ› için ne
yapmak gerekti¤ini bilmedi¤i saptanm›ﬂt›r.
Anahtar kelimeler: Organ ba¤›ﬂ›, üniversite ö¤rencileri, organ ba¤›ﬂ›yla ilgili düﬂünceler
The Ideas of University Students About Organ Donation
Organs or tissues from one human being(the donor) are put into another person’s body (the
recipient). While many do get the chance of reviewed life or improved health with a successful transplant some people die each year waiting for a suitable organ. Nowadays organs that
can be donated for transplantation include heart, lungs, liver, pancreas and kidneys. Tissues that can be donated include corneas (eyes), heart valves, skin and bone.
This study was carried out to evaluate the ideas of 360 university students about organ
donation those were received to participate in questionaire, living in male and female
dormitories in Ordu. Data were collected by using a questionnaire.
It was determined that 59.5% of the university students had information about the subject,
59.6% of the students were volunteers, 78.9% of the students were believed in the necessity
organ donation, 69.1% of them do not know where to apply.
Key words: Organ donation, university students, ›deas about organ donation

G‹R‹ﬁ
Vücutta görev yapamayacak kadar hasta
ve hatta bedene zararl› hale gelen bir organ›n
bir yenisi ve sa¤lam› ile de¤iﬂtirilmesi düﬂüncesi çok eski zamanlardan beri insanlar›n ilgisini çekmiﬂtir. Organ ba¤›ﬂ›, bir kiﬂinin hayatta iken serbest iradesi ile t›bben yaﬂam› sona
erdikten sonra doku ve organlar›n›n baﬂka
hastalar›n tedavisi için kullan›lmas›na izin
vermesidir(1,2).
Organ nakillerinde verici kayna¤› canl› ve
kadavra olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Canl› kiﬂilerden organ al›nmas›, organ veren kiﬂinin ya-

ﬂam›n› riske sokmayacak çift organlar›n birini
almakla mümkündür (böbrek, göz, karaci¤er ve
pankreas›n bir parças› gibi)(3–5). Beyin ölümü
tan›s› konan kimse t›bben ölü kabul edilmekte
ve bunlara kadavra organ› denmektedir.1960’l›
y›llar›n baﬂlar›nda pek çok hasta ile ilgili organ
ba¤›ﬂlayanlar yaln›zca aile bireyleri olmas›na
karﬂ›n, günümüzde kadavradan organ naklinin
yayg›nlaﬂt›r›lmas› çal›ﬂmalar› a¤›rl›k kazanm›ﬂt›r. Avrupa Ülkelerinde organ vericilerinin %80’i
kadavra, %20’si canl› kaynakl› iken Türkiye’de
tam tersine organ vericilerinin %75’i canl›,
%25’i kadavra kaynakl›d›r(3–6).
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1979 tarih ve 2238 say›l› yasa gere¤i organ
ba¤›ﬂ› yapabilmek için 18 yaﬂ›n› doldurmuﬂ olmak ve bu dile¤ini iki tan›k huzurunda sözlü
olarak yapmak, ayr›ca bunun için en yak›n
sa¤l›k kuruluﬂuna baﬂvurarak’’ Doku ve Organ Ba¤›ﬂ Belgesi’’ almak gerekir(3,5). Organ
ba¤›ﬂ›nda bulunan kiﬂilerin “Ba¤›ﬂ Belgesi”ni
yanlar›nda bulundurmalar› ve konuyla ilgili yak›n akrabalar›na bilgi vermeleri gerekir(2,4,7,8).
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4- Tedavisi yap›lacak olan hastan›n da
kendisine yap›lacak olan bu nakle raz› olmas›
gerekir(6–8,10,11.13). Ülkemizde bu engellerin yan› s›ra, organ ba¤›ﬂ›n›n talep edilmemesi, ba¤›ﬂa ailelerin izin vermemesi, kiﬂilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmamas› ya da yanl›ﬂ bilgilendirme nedeniyle yeteri kadar organ
ba¤›ﬂ› olmamaktad›r(4,14). Toplumumuzun organ ba¤›ﬂ› konusunda yeterli düzeyde bilgi sa-

ﬁekil. Doku ve organ ba¤›ﬂ belgesi

Sa¤l›kl› her organ ba¤›ﬂlanabilir. Ülkemizde; kalp, akci¤er, böbrek, karaci¤er ve pankreas gibi organlar, kalp kapa¤›, gözün kornea tabakas›, ve kemik ili¤i gibi dokular baﬂar›yla
nakledilebilmektedir(1–6).
Organ ve doku ba¤›ﬂlanmas›n› engelleyen
baz› durumlar söz konusudur. Organ ba¤›ﬂ›
konusunda düzgün iﬂleyen bir mekanizman›n
olmamas›, koordinasyon eksikli¤i, organ ba¤›ﬂ› sürecinin bilinmemesi, yasal sorumluluklar›n korkusu, dini inançlar, organ al›nmas› ve
nakline karﬂ› olumsuz tutumlar organ sa¤lanmas› konusunda önemli engellerdir(4,5,9). Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n Din ‹ﬂleri Yüksek Kurulu’nun 06.03.1980 tarih ve 196 say›l› karar›
ile organ naklinin caiz oldu¤u bildirilmiﬂtir. Bu
karara göre organ nakli için ﬂu ﬂartlara uyulmas› gerekmektedir:
1- Zaruret halinin bulunmas›, yani hastan›n hayat›n› veya hayati bir uzvunu kurtarmak için bundan baﬂka çarenin olmad›¤›n›n
mesleki ehliyet edilmesi
2- Hastal›¤›n bu yolla tedavi edilebilece¤ine
tabibin zann-› galibinin bulunmas›
3- Organ veya dokusu al›nan kiﬂinin, bu
iﬂlemin yap›ld›¤› esnada ölmüﬂ olmas›
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hibi olmad›¤› görüﬂünden yola ç›karak e¤itimli kesim olarak üniversite ö¤rencilerinin organ
ba¤›ﬂ› konusunda düﬂüncelerini de¤erlendirmek amac›yla bu çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araﬂt›rma 05.03.2004-17.03.2004 tarihleri
aras›nda Ordu ili, Kredi ve Yurtlar Kurumuna
ba¤l› yurtlarda yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n evrenini yurtlarda kalan 950 ö¤renci oluﬂturmuﬂ,
basit rastgele örnekleme yöntemiyle yurtlarda
kalan ve araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul eden
toplam 360 k›z ve erkek ö¤renci ile çal›ﬂma
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ö¤rencilere literatür bilgileri do¤rultusunda haz›rlanan bireysel özellikleri ve organ ba¤›ﬂ› ile ilgili 20 soru içeren anket formu birebir görüﬂme tekni¤i kullan›larak
uygulanm›ﬂt›r.
Elde edilen veriler SPSS 11.0 paket program›nda yüzdelik olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
BULGULAR
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin yaﬂ ortalamas› 20.9±2.1y›ld›r. Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin 185’i (%51.4) il merkezinde oturmakta ve 180’i(%50.0) bayand›r. Ö¤rencilerin
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163’ü (%45.3) Fen-Edebiyat Fakültesinde,
131’i (%36.4) Meslek Yüksekokulunda, 39’u
(%10.8) Sa¤l›k Yüksekokulunda ve 28’i (%7.5)
Ziraat Fakültesinde okumaktad›r.
Ö¤rencilerin 214’ünün (%59.5) organ ba¤›ﬂ› konusunda bilgilerinin oldu¤u, 348’inin
(%96.7) herhangi bir organ ba¤›ﬂ›nda bulunmad›¤›, 215 ö¤rencinin (%59.6) organ ba¤›ﬂ›nda bulunmak istedikleri, 284’ünün (% 78.9)
organ ba¤›ﬂ› gereklili¤ine inand›klar› ve
249’unun (%69.1) organ ba¤›ﬂ› için ne yapmak
gerekti¤ini bilmedikleri saptanm›ﬂt›r.
Ö¤rencilerin organ ba¤›ﬂ› hakk›ndaki bilgi ve
tutumlar›n›n da¤›l›m› Tablo I’de sunulmuﬂtur.
Tablo I. Ö¤rencilerin Organ Ba¤›ﬂ› Hakk›ndaki Bilgi ve
Tutumlar› (n=360).

Tablo II. Ö¤rencilerin Organ Ba¤›ﬂ› ‹le ‹lgili Bilgi Edindikleri
Kaynaklar.
Bilgi kaynaklar›

Say›

%

Televizyon, radyo

81

37.9

Gazete, dergi

59

24.5

Mesleki yay›nlar

41

19.2

Di¤er (çevre, özel e¤itim…)

33

15.4

Toplam

214

100.0

r›yor oldu¤unu bilmek istedikleri için organ ba¤›ﬂ›nda bulunmak istediklerini belirtmiﬂlerdir.
Organ ba¤›ﬂ›nda bulunmak isteyen ö¤rencilerin konuyla ilgili görüﬂlerinin da¤›l›m› Tablo III’de sunulmuﬂtur.
Tablo III. Organ Ba¤›ﬂ›nda Bulunmak ‹steyen Ö¤rencilerin Konuyla ‹lgili Görüﬂleri.

Organ ba¤›ﬂ› hakk›nda bilgi

Say›

%

Bilgisi olanlar

214

59.5

Görüﬂler

Bilgisi olmayanlar

146

40.5

Organ ba¤›ﬂ›nda bulunma durumu
Ba¤›ﬂta bulunanlar

12

3.3

Ba¤›ﬂta bulunmayanlar

348

96.7

Organ ba¤›ﬂ›nda bulunmak
isteme durumlar›
Bulunmak isteyenler

215

59.6

Bulunmak istemeyenler

145

40.4

Organ ba¤›ﬂ› gereklili¤ine
inanma
‹nananlar

284

78.9

‹nanmayanlar

76

21.1

Bilenler

111

30.9

Bilmeyenler

249

69.1

Organ ba¤›ﬂ› için ne
yapmak gerekti¤ini
bilme durumu

Ö¤rencilerin 81’inin(%37.9) görsel ve sözlü yay›nlardan, 59’unun(%24.5) yaz›l› yay›nlardan organ ba¤›ﬂ› ile ilgili bilgi edindikleri saptanm›ﬂt›r.
Ö¤rencilerin organ ba¤›ﬂ› ile ilgili bilgi edindikleri kaynaklar›n da¤›l›m› Tablo II’de sunulmuﬂtur.
Ö¤rencilerin 86’s›(% 40.0) bir insan›n yaﬂamas›n› sa¤lamak, 71’i (% 33.1) öldükten sonra
organ›n baﬂkas›nda yaﬂad›¤›n› bilmek, 58’i (%
26.9) organ›n çürüyüp yok olmaktansa iﬂe ya-

Say›

%

Bir insan›n yaﬂamas›n›
sa¤lamak

86

40.0

Öldükten sonra organ›n›n
baﬂkas›nda yaﬂamas›

71

33.1

Organ›n çürüyüp gitmektense
iﬂe yar›yor olmas›

58

26.9

Toplam

215

100.0

Ö¤rencilerin 65’i (%44.8) dini inançlar›ndan
dolay›, 43’ü (%29.6) vücut bütünlü¤ünün bozulmas›n› istemedi¤inden, 31’i (%21.5) korktuklar› ve kendilerini haz›r hissetmedikleri için
organ ba¤›ﬂ›n› istemediklerini belirtmiﬂlerdir.
Organ ba¤›ﬂ›nda bulunmak istemeyen ö¤rencilerin konuyla ilgili görüﬂlerinin da¤›l›m›
Tablo IV’de sunulmuﬂtur.
Tablo IV. Organ Ba¤›ﬂ›nda Bulunmak ‹stemeyen Ö¤rencilerin
Konuyla ‹lgili Görüﬂleri.
Görüﬂler

Say›

%

Dini inançlar

65

44.8

Vücut bütünlü¤ünün
bozulmas›n› istememek

43

29.6

Korku, kendini
haz›r hissetmeme

31

21.5

Cevaps›z

6

4.1

145

100.0

Toplam
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TARTIﬁMA VE SONUÇ
Organ ba¤›ﬂ› bir kiﬂinin ölümünden sonra
organlar›n›n baﬂka bir insan için kullan›lmas›na izin vermesidir. Bazen görmeyen bir insan›n görmesini ya da hayat›n› diyaliz cihaz›na
ba¤l› olarak sürdüren bir böbrek hastas›n›n
hayata dönmesini sa¤lar(2,6,8,13).
Organ ba¤›ﬂ› ülkemizde üzerinde önemle
durulmas› ve toplumun bu konuda yeterince
bilgilendirilmesi gereken bir konudur. Bu çal›ﬂmada üniversite ö¤rencilerinin %58.1’inin
organ ba¤›ﬂ› hakk›nda bilgileri oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Görsel ve yaz›l› yay›nlar›n organ ba¤›ﬂ›
konusunda toplumun bilgilendirilmesinde etkili oldu¤u görülmüﬂtür. Organ ba¤›ﬂ› konusunda en çok bilgi edinilen kaynak olarak görsel ve yaz›l› bas›n›n gösterilmesi literatür bulgular› ile paralellik göstermektedir(3,5,6,8).
Ö¤rencilerin %59.6’s› organ ba¤›ﬂ›nda bulunmay› istemelerine karﬂ›l›k sadece %
3.3’ünün ba¤›ﬂta bulunmuﬂ olmalar› düﬂündürücüdür. Organ ba¤›ﬂ› yapmam›ﬂ ancak
yapmay› düﬂünenler potansiyel verici olarak
de¤erlendirilebilir. Gerçek verici oran›n›n az
olmas›, organ bekleyen hastalar için pek de
ümit verici olmamaktad›r. Organ ba¤›ﬂ› geliﬂmiﬂ ülkelerde bile % 25’i geçmemektedir(2).
Bir insan›n yaﬂamas›n› sa¤lamak ve öldükten
sonra bir organ›n›n baﬂkas›nda yaﬂad›¤›n›
bilmek düﬂüncesiyle organlar›n› ba¤›ﬂlamay›
düﬂünenlerin oran› %73.02 gibi dikkat çekici
bir rakamd›r. Bu düﬂünceler farkl› çal›ﬂmalarda da ilk s›ralarda yer alm›ﬂt›r(4). Dini
inançlar, vücut bütünlü¤ünün bozulmas›n›
istememek, korku ve kendini haz›r hissetmemek organ ba¤›ﬂ› yapmada kiﬂilerin isteksiz
davranmas›na neden olmaktad›r. Organ ba¤›ﬂ›n› kabul etmeyenler aras›nda dini nedenleri öne sürenler bu konunun ‹slam dinindeki
yerini tam olarak bilemediklerini aç›klam›ﬂlard›r. ‹slam inan›ﬂlar›na göre, ‹slam hukuku
ölüden organ al›n›p nakil yap›lmas›na izin
vermektedir. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›n›n Din
‹ﬂleri Yüksek Kurulu’nun 06.03.1980 tarih ve
196 say›l› karar› ile organ naklinin caiz oldu¤u bildirilmiﬂtir. Sizin organ›n›z› verdi¤iniz
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kiﬂinin yapt›¤› iyilik ve fenal›klardan tamamen kendisi sorumludur.
ﬁifa bekleyen insanlara yard›mc› olmak, hepimiz için islami ve insani bir görevdir. De¤eri
madde ile ölçülemeyecek kadar k›ymetli olan
organlar›m›z›n öldükten sonra, bir hastay› tedavi maksad›yla al›narak baﬂka bir insana nakledilmesi; ölen kiﬂi ve ailesi için büyük bir sayg›nl›k ve ﬂeref vesilesi olarak kabul edilir(10,13).
Konuyla ilgili çal›ﬂmalarda düﬂük sosyoekonomik yap›n›n ve e¤itim düzeyinin ve k›rsal
bölgede yaﬂayanlar›n organ ba¤›ﬂ›na izin verme oranlar›n›n düﬂük oldu¤u bildirilmektedir(3–5). Oysa e¤itim düzeyi yüksek olan üniversite ö¤rencilerinde de bu oran %3.3’ü geçmemiﬂtir. Ancak ümit verici olan organ ba¤›ﬂ›n›n
gereklili¤ine inananlar›n oran›n›n yüksek olmas›d›r (%78.9).
Ülkemizde Organ ve Doku Al›nmas›, Saklanmas›, Aﬂ›lanmas› ve Nakli hakk›nda ç›kan
kanunla tedavi, tan› ve bilimsel amaçlarla organ ve doku al›nmas›, saklanmas›, aﬂ›lanmas›
ve nakli yasal hükümlere ba¤lanm›ﬂt›r. Yasada sa¤l›¤›nda doku ve organlar›n› ba¤›ﬂlad›¤›n›
bir tutanakla belirten kiﬂilerden öldü¤ünde organ ve doku al›nabilece¤i, ancak bunu belirtmeyen kiﬂilerin ancak ailelerinden izin al›nd›¤› takdirde doku ve organlar›n›n al›nabilece¤i,
doku ve organ al›nmas›n› istemedi¤ini belirten
kiﬂilerden doku ve organ al›namayaca¤› aç›kça
belirtilmiﬂtir(7).
Organ ve Doku Nakli Hizmetlerinin baﬂar›ya ulaﬂabilmesi için Sa¤l›k Bakanl›¤›’na, Milli
E¤itim Bakanl›¤›’na, üniversitelere, Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’na, gönüllü kuruluﬂlara, yaz›l›
ve görsel bas›na ve tüm halk›m›za görev düﬂmektedir.
Bu amaçla Sa¤l›k Bakanl›¤›, Ulusal Organ
ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemini (UKS)
kurmuﬂtur. Ulusal Koordinasyon Sistemini
yürütmek amac›yla Ulusal Koordinasyon Merkezi ve buraya ba¤l› Bölge Koordinasyon Merkezleri oluﬂturulmuﬂtur. UKS’nin amac› ba¤›ﬂlanan organ ve dokular›n t›bbi etik anlay›ﬂ›na
uygun, adaletli bir ﬂekilde, en uygun al›c›ya
naklinin sa¤lanmas›d›r. Ülkemizde, Organ ve
Doku nakli bekleyen tüm hastalar›n kay›tlar›
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UKS içerisinde Ulusal Koordinasyon Merkezinde bulunmaktad›r(4,7).
Sonuç olarak; organ bekleyen hastalar›n
say›s›n›n her geçen gün artt›¤› ülkemizde toplumun organ nakli konusunda bilinçlenmesini
sa¤lamak, bu konuda çal›ﬂmalar yapmak zorunlu hale gelmiﬂtir. Ülkemizde Türk Nefroloji
Derne¤inin 1999 y›l› sonu rakamlar›na göre
sadece böbrek bekleyen hastalar›n say›s›
23 000‘dir. Bugüne kadar çok say›da hasta organ vericisi bulunamamas› nedeniyle kaybedilmiﬂtir(4–6).
Toplumun e¤itim düzeyi yüksek bölümünü oluﬂturan üniversite ö¤rencilerinin organ
ba¤›ﬂ› konusunda yeterli bilgiye sahip olmad›klar›, bu konuda de¤iﬂik kayg›lar yaﬂad›klar› ve bilgilendirilmeye ihtiyaç duyduklar› ortaya ç›kmaktad›r. Bu amaçla konuyla ilgili kayg›lar› ortadan kald›rmak için yetkili kiﬂiler taraf›ndan zaman zaman kitle e¤itim araçlar›
kullan›larak halk› bilgilendirmek gerekmektedir. Potansiyel vericiler özellikle bilgilendirilerek yetkili birimler taraf›ndan kampanyalar
baﬂlat›lmal›d›r. Özellikle organ nakli konusunda nakil yap›lan hastanelerle tüm hastanelerin iletiﬂim içinde olmalar›, gerekli ve h›zl› nakil konusundaki kayg›lar› gidermek aç›s›ndan
önemlidir.
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