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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi       : a) 19.03.2020 tarihli ve 56733164/511.10.E.1070 sayılı yazımız.
               b) 19.03.2020 tarihli ve 56733164/511.10.E.1069 sayılı yazımız.
               c) 20.03.2020 tarihli ve 56733164/511.10.E.1087 sayılı yazımız.

 ç) 01.04.2020 tarihli ve 56733164/511.10.E.1202 sayılı yazımız.
 d) 07.05.2020 tarihli ve 56733164/511.10.E.1481 sayılı yazımız.

Koronavirüs salgınının görüldüğü tarihten önce ve sonrasında sıkı tedbirler uygulayan Bakanlığımız,
salgın tehdidinin sona ermesi için tedavi hizmetlerinin yanı sıra halk sağlığını koruyucu birçok tedbir kararı
alarak uygulamaya geçirmiştir. Bu kapsamda organ, doku ve kemik iliği nakilleri hususunda alınan tedbirler ilgi
kayıtlı yazılarımızda duyurulmuştu.

Koronavirüs  salgını  ile  mücadelede  gelinen  aşamada  virüsün  yayılma ve  bulaşma  hızının  azalması
yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

 “COVID-19  Kapsamında  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarında  Normalleşme  ve  Alınacak  Tedbirler”
kapsamında;

1.  İlgi  (a)’de  kayıtlı  “Allogreft  İthalat  İzinleri”   konulu  yazımız  yürürlükten  kaldırılmış  olup,  yurt
dışından ithalatı durdurulmuş olan Allogreft (konvansiyonel doku) ürünlerin 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren
ülkemize girişine izin verilecektir.

2. İlgi (b)’de kayıtlı “Kornea İthalat İzinleri”  konulu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup, 2020 yılı
içerisinde  temin  edilerek  yabancı  uyruklu  hastalara  takılmak üzere  tarafımızca  verilmiş  olan  izinlerde  dahil
olmak üzere durdurulan kornea ithalatına 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilecektir.

3.  İlgi  (ç)’de  kayıtlı  “Covid-19  Pandemisinde  Kemik  İliği  Nakilleri”   konulu  yazımız  yürürlükten
kaldırılmıştır.

4. İlgi (d)’de kayıtlı “Organ Nakilleri”  konulu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup ilgi (c)’de kayıtlı
yazımızda belirtilen hususlar dikkate alınarak organ nakil işlemleri yapılmaya devam edilecektir.

Yukarıda yer alan normalleşme sürecine ilişkin yeni düzenlemelerin ilinizde bulunan kamu, üniversite
ve  özel  sektöre  ait  tüm  sağlık  kuruluşlarında  uygulanması  konusunda  gerekli  hassasiyetin  gösterilmesi
hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                         e-imzalıdır.
              Prof. Dr. Ahmet TEKİN
                           Bakan a.
                       Genel Müdür
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