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1. BİRİM: Organ ve Doku Nakli 

2. GÖREV ADI: Organ ve Doku Nakli Koordinatörü 

3. AMİR VE ÜST AMİRLER: Başhekimlik, Organ Nakli Merkezi Mesul Müdürü 

4.YATAY İLİŞKİLER: Diğer Koordinatörler 

5. GÖREV DEVRİ: Vekâlet Bırakılan 

6.GÖREV AMACI: Kurumumuzun vermiş olduğu görevleri etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek. 

7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR 

7.1. Ulusal Koordinasyon Sistemi içinde yer alan birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

7.2.   Potansiyel vericiler için 24 saat icapçı olarak hazır bulunmak ve verici adaylarını tespit etmek, 

7.3. Kendi merkezinde tespit edilen verici adayının yoğun bakım ünitesinde destek tedavisinin 

sürdürülmesini sağlamak, 

7.4. Beyin ölümü şüphesi halinde, Beyin Ölümü Kurulunu oluşturan hekimlerin vaka başına intikallerini 

ve beyin ölümü tanısının kesin olarak konmasını, beyin ölümü tutanağının beyin ölümü kriterlerine göre 

ve kurallara uygun biçimde düzenlenmesini sağlamak,  

7.5. Verici adayının ailesiyle görüşerek, Kanun’a göre gerekiyorsa, verici ailesinden izin almak, organ 

ve doku bağış belgesinin onaylanmasını sağlamak, 

7.6. Organ ve dokunun çıkarılmasını ilgili cerrahlarla işbirliği yaparak organize etmek, 

7.7. Alınan organ ve dokunun ilgili alıcı merkeze naklini sağlamak, oradaki ilgili personele ulaşarak 

organ ve doku ile alıcının kolayca buluşturulmasını sağlamak, 

7.8. Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinden kendi merkezine teklif edilen organ ve 

dokuları değerlendirmek amacıyla ilgili transplantasyon hekimleriyle iletişim kurarak doku veya organı 

kabul veya reddetmek, 

7.9. Organ nakli merkezinde bekleme listelerini oluşturmak, güncellemek ve Ulusal Organ ve Doku 

Nakli Koordinasyon Merkezine bildirmek, 

7.10. Organ ve doku kaynağı merkezlerinde beyin ölümü oluşan her hastayı Bölge ve Ulusal Organ ve 

Doku Nakli Koordinasyon Merkezlerine bildirmek, 

7.11. Potansiyel verici tespitini arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, 

7.12. Organ bağış kampanyaları düzenlemek, 

7.13. Hastane personeline ve halka eğitim vermek, 

7.14. Organ ve doku nakli koordinatör yardımcısına organ ve doku nakli ile ilgili yaptığı planlarda görev 

vermek ve kontrol etmek, 

7.15. Bakanlık tarafından organ ve doku nakli konusunda düzenlenecek her türlü eğitim ve 

kampanyalara bölgesinde iştirak etmek ve destek vermek  ile görevli ve sorumludur.  
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7.16. Organ ve doku nakli koordinatör yardımcısı, organ ve doku nakli koordinatörünün verdiği 

görevleri yapar ve organ ve doku nakli koordinatörünün yukarıda belirtilen görevleri yerine 

getirmesinde yardımcı olur. 

8.YETKİLER: Tanımlanan görev, yetki ve mesleki sorumlulukların yapılmasında üst amirler 

tarafından verilen görevleri mevcut yasalar, yönetmelikler ve yürürlükteki mevzuata göre yürütmek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


