
Böbrek 
Nakli

ve
Medyanın 
Yaklaşımı



Medya : “İngilizce Media’dan dilimize giren iletişim ortamı
 anlamına gelen sözcük”

 
Dilimizde basın diye de 

kullanılmaktadır.

Haber
 

''yeni sıradışı
 

olaylar, hareketler,bu olayların içinde
bulunan kişilerin söyledikleri'' diye kısaca tanımlanabilir  

Haber konusu
 

'' Yeni ve güncel olan, kamuoyunun ilgisini 
çekecek konu'' dur

Haber yazma tekniği derslerinde “5N 1K öğretilir ki bunun 
açık yazılımı

 
Ne, Nerede, Ne Zaman, Nasıl, Niçin ve Kim

 sorularıdır. İyi bir haberde bu soruların yanıtlarının bulunması
 gerekir.



Medya etiği ise “Toplumun bütünü
 

ve tek tek 
bireyler için yaşamsal önem taşıyan kurallar ve 
bireylerin kişisel varlıklarıyla kitle iletişim 
araçlarının karşılıklı

 
konumlarını, ilişkilerini, 

uzlaşmalarını
 

ve çatışmalarını
 

ve medyanın 
çalışmalarının toplumun beğenileri ile ilgili 
boyutunu”

 
kapsamaktadır.



Medya, Yasama-Yürütme-Yargı’dan sonra 
4. güç

 
olarak karşımızdadır ve oldukça da 

etkilidir. 
Günümüzde medya; 

•
 

Yazılı
 

medya
 

(günlük gazeteler, haftalık ve 
aylık dergiler) 

•
 

İşitsel medya
 

(radyo) 
•

 
Görsel medya

 
(Televizyon kanalları)

•
 

İnternet medyası
 

(e-gazeteler, sosyal medya)
olarak gruplanmaktadır



•
 

Medya, yaşamak için haber bulmaya ve kamuoyunun 
ilgisini çekmeye muhtaçtır.  Dolayısıyla yenilikler, 
özellikle insanı

 
doğrudan ilgilendirdiğinden sağlık 

alanındaki yenilikler, medya için haber kaynağıdır. 
Medya, sağlık haberleri kapsamında böbrek nakli 
haberlerine ilk günden beri yoğun ilgi göstermekte, 
yayınlarında yer vermektedir. 

•
 

Dünyada ilk kez 23 Aralık 1954’de Joseph Murray
 tarafından gerçekleştirilen iki canlı

 
arasındaki böbrek 

nakli, aradan 56 yıl geçmesine rağmen hala haber 
niteliği taşımaktadır. Çünkü

 
insana ve sağlığa aittir.



•
 

Bilgi-algı-karar-kanun-sağlık sistemi-sağlık 
politikası-basın politikası

 
gibi kavramların bir 

araya gelmesi ve zincirleme iletişim oluşturması
 söz konusudur. Bu ortam İletişim Sarmalı

 olarak adlandırılmaktadır.
•

 
Tıbbi gelişmeler çerçevesinde böbrek nakli 
altyapısını

 
hazırlamak, yasalar ile sınırları

 çizmek Sağlık Bakanlığı
 

ile yasa yapıcıların 
görevi olurken, kamuoyunu bilgilendirmek, 
dinen sakıncası

 
olmadığına inandırmak, “iyi, 

faydalı
 

ve doğru bir iş” algısı
 

oluşturma 
görevini de  medya üstlenmektedir.



MEDYA

KAMUOYU

SAĞLIKSİSTEMİ
SAĞLIK KURULUŞLARI

YASALAR, STK’lar

İLETİŞİM SARMALI



Böbrek nakli ile ilgili haberleri şöyle 
gruplayabiliriz.

•
 

Böbrek bekleyen hastalar hakkında farkındalık 
yaratan haberler

•
 

Bağış
 

yapılmasını
 

özendiren haberler
•

 
Böbrek nakli olan kişilerle ilgili haberler

•
 

Organ mafyası
 

haberleri
•

 
Böbreğini satmak isteyenlerle ilgili haberler

•
 

Teknolojik alt yapı
 

ve tıbbi gelişmeleri açıklayan 
haberler



Bu çalışma 
hazırlanırken 
ulaşılan ilk böbrek 
nakli haberi, Milliyet 
Gazetesi’nde 
20.11.1975 tarihli 
ve Orhan Duru 
imzalı

 
bir haber 

oldu. Hacettepe Tıp 
Fakültesi’nde 
gerçekleşen nakil 
“Hacettepe’de bir 
annenin böbreği 
çocuğuna takıldı”

 başlığı
 

ile 
sunulmakta ve bir 
müjdeli haber 
niteliği taşımaktadır.



Kamuoyunun ilgisini 
çeken örneklerden biri de 
Milliyet Gazetesi Genel 
Yayın Müdürü

 
Abdi 

İpekçi’nin  19 Haziran 
1978 tarihinde yayınlanan 
Her hafta bir sohbet  
köşesinde Mehmet 
Haberal ile yaptığı

 
geniş

 söyleşidir. 



Medyada organ bağışı

 

ve böbrek nakli haberlerinin yoğun görüldüğü

 

bir dönem de  Mayıs 1990 
olmuştur. Böbrekleri hasta olan Dönemin Ulaştırma Bakanı

 

Cengiz Tuncer dolayısıyla konu 
gündemde kalmış

 

ve ağaçtan düşerek beyin ölümü

 

gerçekleşen 12 yaşındaki Burdurlu bir 
çocuğun böbreği bakana nakledilince dikkatler organ bağışına çevrilmiştir.



Aynı
 

dönemde organlarını
 

bağışlamış
 

olan Cumhurbaşkanı
 

Turgut Özal’ın 1993 
yılında ani ölümünden sonra da medyada bu konu işlenmiştir.





































Medya’nın Türkiye’de  böbrek nakli haberlerini 
yaklaşımına “etik”

 
olarak bakarsak;

–
 

Medyanın bu konuda zaman zaman risk alarak sorumluluğunu yerine 
getirdiğini

–
 

Böbrek nakli haberlerinin “iyi ve doğru bir iş”
 

haberi kapsamında ele 
alındığını

–
 

Eleştiri ya da yargılayıcı
 

gözle yazılmadığını
–

 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “organ bağışının dinimizce sakıncası

 
yoktur”

 görüşünün sık sık kullanıldığını
–

 
Böbrek satmak isteyenlerle ilgili zaman zaman haber yapıldığını

 
ama 

burada vurgunun yoksulluğa ve çaresizliğe olduğunu
–

 
Organ çeteleri ile ilgili haberlerde bu durumun yüceltilmediğini 

–
 

Yoksul Türklerden ya da Türki Cumhuriyetlerden gelenlerden böbrek alıp 
zenginlere nakledilmesi türünde haberlerde de “yoksulluğun gözü

 
kör 

olsun”
 

yaklaşımı
 

olduğunu 
–

 
Medya konunun üzerine gitmese organ çetelerinin daha rahat 
davranacaklarını

–
 

Sağlık Bakanlığı’nın organ bağış
 

kampanyasına tüm medyanın destek 
verdiğini

–
 

Organ bağışlayanların takdir edilerek haberlere konu edildiğini 
görüyoruz.



Etik dışı
 

diye tanımlayabileceğimiz 
durumlar da dikkat çekmektedir. 

•
 

Organ ve Doku  Alınması, Saklanması
 

ve Nakli 
hakkındaki 2238 sayılı

 
yasanın 3. Maddesi “Bir 

bedel veya başkaca çıkar karşılığı
 

organ ve 
doku alınması

 
ve satılması

 
yasaktır”

 demektedir. Ancak böbrek satmak isteyenlerle 
ilgili haberler zaman zaman  medyada yer 
almaktadır.  

•
 

Bu tür haberlerin topluma yanlış
 

mesaj verdiğini 
ve “organ pazarı”

 
oluşmasına zemin 

hazırladığını
 

söyleyebiliriz. Hatta uluslararası
 boyutta bir “black market”in varlığını

 
bile 

düşünebiliriz.



•
 

Dünya Tabipleri Birliği’nin Ekim 1985’de Belçika’daki 
37. Genel Kurulu’nda bu konuda bir duyuru yapılarak 
“Transplantasyon için azgelişmiş

 
ülkelerden 

Avrupa ve ABD’ye  satılan canlı
 

böbreklerden 
önemli bir parasal kazanç

 
sağlandığı

 
gözden 

kaçırılmayacak bir gerçektir. Dünya Tabipleri 
Birliği, transplantasyon için insan organlarının 
alınması

 
ve satılmasını

 
kınar. Bütün ülkelerin 

hükümetlerini insan organlarını
 

ticari bir mal 
olmaktan koruyacak etkin önlemler almaya çağırır”

 denilmiştir. 
•

 
Bu duyuru dünya medyasında küçük bir haber olarak 
geçerken dünya kamuoyunda özellikle kayıp çocuk 
olaylarında akla hemen organ mafyasını

 
getirir 

olmuştur.































•
 

Aynı
 

yasanın Bilgi verme ve Araştırma Yükümlülüğü
 başlıklı

 
7. maddesinde de “Organ ve doku alacak 

hekimler için -
 

Kan  ve sıhri hısımlık veya yakın 
kişisel ilişkilerin mevcut olduğu durumlar ayrık 
olmak üzere, alıcının ve vericinin isimlerini 
açıklamamak zorundadırlar.”

 
dendiği halde bu 

madde adeta geçersiz kabul edilmektedir. 
•

 
Bütün haberlerde organları

 
alınan kişinin adı, yaşadığı

 şehir, ölüm sebebi ve yaşı
 

açıklanmaktadır. İyileşme 
sürecindeki alıcı

 
ile operasyonu yapan sağlık ekibinin 

birlikte görüntüleri de medyada yer almaktadır. Burada 
etik ve yasal bir kusur bulunmaktadır ama haberciler 
kendilerini bu bilgileri vermek zorunda hissetmekte, 
yasayı

 
çiğnediklerini düşünmemektedirler. 

•
 

Haber yazma kuralı
 

olan 5 N 1 K’ya
 

(Ne, Nerede, 
Nasıl, Ne zaman, Niçin ve Kim) göre “Kim”

 
sorusuna 

yanıt vermeyen haber,  haber sayılmamaktadır.



•
 

Aynı
 

yasanın 4. Maddesinde de “Bilimsel, 
istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi 
dağıtımı

 
halleri ayrık olmak üzere organ ve 

doku alınması
 

ve verilmesine ilişkin her 
türlü

 
reklam yasaktır”

 
denmektedir. 

•
 

Ancak son yıllarda özel TV kanallarında 
“Sponsorlu program” kapsamında özel sağlık 
kuruluşlarının sponsorluğunda yapılan 
programlar da bu maddeyi ihlal etmektedir. Yine 
yazılı

 
medyada da özel sağlık kuruluşları

 arasında rekabetin promosyonla sürdüğü
 yolunda haberler görülmektedir.





Türk Tabipleri Birliği Etik Kurul görüşlerinde her 
iki konu ele alınarak endişeler dile getirilmiş

 
ve 

önerilerde bulunulmuştur. Önemli bir sivil 
toplum kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği de 
medyanın haber kaynaklarından biridir. 



Sonuç
 

olarak;

doğru ve aydınlatıcı
 

haberler için 
İletişim Sarmalı’ndaki

her kişi ve kurum birbirini doğru bilgilendirmek, 
uyarmak, geri dönen bilginin, algının ve 

davranışın etik olarak sorumluluğunu taşımak 
zorundadır.



KAYNAKÇA

•
 

Güneş
 

Gazetesi Arşivi
•

 
Hürriyet Gazetesi Arşivi

•
 

Cumhuriyet Gazetesi Arşivi
•

 
Zaman Gazetesi Arşivi

•
 

Sabah Gazetesi Arşivi
•

 
Bugün Gazetesi Arşivi

•
 

Tercüman Gazetesi Arşivi
•

 
Milliyet Gazetesi Arşivi

•
 

Basında Transplantasyonun 20. Yılı, Haberal
 

Eğitim Vakfı, Ankara, 1996
•

 
Oğuz Y, Biyoetik

 
Terimleri Sözlüğü, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara, 2005

•
 

Sağlıkla İlgili Uluslararası
 

Belgeler, Hazırlayan: Dr. Füsun Sayek, Türk 
Tabipleri Birliği Yayını,  2. Baskı, Ankara, 2009

•
 

Türk Tabipleri Birliği Etik Kurul Görüşleri, Türk Tabipleri Birliği Yayını, 
Ankara, 1998

•
 

Ersoy V, Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım, Türk Tabipleri 
Birliği Yayınları, Ankara, 2008

•
 

Organ ve Doku Alınması, Saklanması
 

ve Nakli Hakkında 
Kanun,Yayımlandığı

 
Resmi Gazete Sayısı: 16655,  

(http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/526.html)

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/526.html


Saygılarımla

Dr. Hilal Ünalmış
 

DUDA
Ph.D Uluslararası

 
İlişkiler

(Global Sağlık Politikaları)
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