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Bilindiği üzere ülkemizde komea dağıtımı Makarnın 26.02.200 i tarih ve 1832 sayılı
Olurları ile yürürlüğe giren ve Makarnın 25.03.2010 tarih ve 12616 sayılı Olurları ile
değiştirilen Göz Bankası ve Komea Nakli Merkezleri Yönergesi'nin 23. Maddesindeki "Bu
Yönerge hükümlerine göre bankada toplanan doku, Kurulun da görüşü alınarak Bakanlıkça
hazırlanan Acil Nakil Endikasyon Listesine göre dağıtılır. Bu dağıtımdan banka tıbbi müdürü
sorumludur. Acil Nakil Endikasyon Listesine göre yapılan dağıtırnın dışında bankada kalan
dokular, öncelikle bankaya komea kaynağı merkezi konumundaki kamu ve özel hastanelere,
bankaya sağladıkları doku miktarı da göz önüne alınarak % 80'i kendisine geri döndürülmek
kaydıyla, talep sırasına uygun olarak dağıtılır. Bankaya bağlı merkezlerin ihtiyaçları
karşılandıktan sonra geriye kalan dokular ildeki diğer nakil merkezlerine talep sırasına göre
gönderilir. Banka bulunmayan illerdeki nakil merkezleri de banka bulunan illerdeki
bankalardan doku talebinde bulunur." Hükmüne göre yapılmaktadır.

02.04.20 iO tarihli Komea Nakilleri Bilimsel Danışma Kurulu toplantısında Acil
Nakil Endikasyon Listesi öncelik sırasına göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

i. Perforasyon
2. Perforasyon riski olan desmatosel
3. Tek göz ( Diğer gözünde ışık hissi olmayan hasta)

Bankalardan komea dağıtımı yapılmasında Kurul tarafından belirlenmiş olan Acil
Nakil Endikasyon Listesi öncelik sırasına göre işlem yapılması hususunda,

Gereğini bilgilerinize rica ederim.
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~lık Bakanl'!!ı..•.----Sayı: B. iO.O.SHG.O.l0.00.00/ .:zoı,05/i2t50
Koını: Kornea Temini Hk.

Ülkemizde kornea bağışı konusunda yeterli bilinç düzeyi henüz oluşmadığı için
gönüııü bağış oram oldukça düşük bir seviyededir. Bu durumda kornea nakiııeri istenilen
rakamlara ulaşamamaktadır. Bu çerçevede, kornea nakillerine hız kazandırılması, acil
bekleme listelerinin azaltılması, kornea alımı, dağıtımı ve nakli hizmetlerinde aksayan
yönlerin düzeltilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce yoğun bir çalışma sürdürülmektedir.

Bilindiği üzere, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında
Kanunun "Ölüden Organ ve Doku Alma Koşulu ve Cesetlerin Bilimsel Araştırma için
Muhafazası" başlıklı 14 üncü maddesinde,"Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya
organ ve dokularım, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı
vasiyetle belirtmemiş bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırasıyla ölüm
anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin
bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınımn muvafakatıyla ölüden organ veya doku
alınabilir. Aksine bir ,'asiyel veya beyan yoksa, komea gibi cesel iizerinde bir değişiklik
yapıııaya/l doku/ar a/lIlabilir. Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku
alınmasına karşı olduğunu belitmişse organ ve doku alınamaz ... " hükmüne yer verilmiştir.

Kornea canlı bir doku olduğundan, anılan hüküm çerçevesinde, ölümden en geç 8-10
saat içinde çıkartılması gerekmektedir. Bu bağlamda, kornea nakli sayısının artırılması,
kornea bekleme listelerindeki sayının azaltılması ve korneaya bağlı görme kayıplarının
önlenmesi amacıyla; göz bankalarına bağlı doku kaynağı merkezlerinin (hastane morglarının)
göz bankalarının yetkili personeline açılması ve bu hususlarda gerekli kolaylığın sağlanması
büyük önem arz etmektedir.

Sonuç olarak, kornea bağışı konusunda artan taleb e cevap verilmesini teminen,
Müdürlüğünüzce tüm hastane baştabipliklerine gerekli duyurunun yapılması ve göz bankaları
ile gerekli koordinasyonun sağlanarak ilinizdeki hastane morglarının, göz bankalarıınn
yetkilendirilmiş personeline açılması ve gerekli kolaylığll1 gösterilmesi hususunda.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Dağıtım Gereği:
8 i İl Valiliğine

Sağlık Bakanlığı / Sağlık ılizm. Gen. Müd.Organ,Doku,Hücre ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı;
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. '. . Ülkemizde. organ ve doku nakli. hizmetleri 22}8 sayılı. "Organ ..v~' Doku .Alıni11asl, ,.
Saklanması \;e Nakli Hakkında Kanun" ile yiirütulmektedir."Organ ve Dokıi:Nai,:ı'i'Hiil11~f'ıeri:;,.
Yörıetn1eliği" ise 61.06.2000 tarih ve 24066 sıl),iiı Resmi Gazetede )'a);ıful~n~riık yiiıilriUğe"
girıniştir.

ilgili Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan 26. 02.20oi tarih ve 1832 sayılı Makam Oluru
ile yürürlüğe giren Göz Bankası ve Kornea Nakli Merkezleri Yönergesi'nin S.maddesinde
"Bankada çalışacak tüm tıbbi müdür, laboratuvar yöneticisinin ve banka teknisyeninin göz
bankacılığı konusunda eğitim almış olması ve eğitim süresi sonunda yapılacak sınav ile
yeterliliği belgelendirilmesi gereklidir. Tıbbi Müdür, laboratuvar yöneticisi ve banka
teknisyeninin eğitimi; Komea Nakli Bilimsel Damşma Kurulunca gerek görülürse, kuruluşu
UKK tarafından onaylanmış ve bünyesinde belgelendirilmiş eleman bulunduran bir bankada
gerçekleştirilir. Tıbbi müdür için eğitim süresi en az i hafta, laboratuvar yöneticisi en az 4 hafta,
teknisyen için en az 4 haftadır. Bu sürenin sonunda teorik ve pratik sınavı yapılarak eğitim
tamamlanır. Yeterlilik sınavını, eğitim aldığı yerde en az iki Bankanın müdürü ve Kurulun
beiirleyeceği bir üyeden oluşan veya bir Banka Müdürü ve Kurulun belirleyeceği 2 üyeden
oluşan 3 kişilik komisyon yapar. Yurt dışında eğitim alanlar yukarıdaki komisyonlarca sınava

. a!ınarakyetkilendirilir. Bankada kornea doku kültürü yöntemi ile saklanacak, ise banka
.'o:,;,'''j(ıkhisyeniıiitt: dökıi: 'kül türii' :lZonıisunda ".b'u,'koİıu:ile', ilgili ,bir. Ial:ioratıivarda:eğitıı'n,,a:!maIıdır .•: ••.•,...'.,.
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