
Organ nakli konusunda çok önemli açıklama

İl Sağlık Müdürlüğü’nün Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği cevabi yazıda da açıkça görüleceği gibi; 8
dosyanın 4’ünde alıcı ve vericiler birbiriyle akrabadır. Biri noter tastikli 4 dosyada da nüfus cüzdanı üze-
rinde uzmanların dahi kolay anlayamıyacağı sahtecilik yapılarak hastane çalışanları da kandırılmıştır

F. K. adlı babaanne F. K. adlı toru-
nuna böbreğini vermiştir. Burada dava
konusu nokta babaannenin üvey ol-
masıdır. 

Oysa babaanne dede ile 20 yıl önce
evlenmiştir. Yasa eşlerden birinin
önceki evliliğinden olan çocuklarının
şimdiki eşiyle aynı tür ve dereceden
kayın hısmı olacağını düzenlediği için
akrabalık bağı oluşmuştur.

M. Ç. eşi A. Ç. ile çapraz nakil listesi 
üzerinden nakil olmuştur, bu çifte
evlilik sürelerinde 2 yılın dolmasına 17
gün kala İstanbul İl Sağlık Müdür-
lüğü’nün onayıyla  nakil yapılmıştır.
Bugün Ç. çiftinin evliliği halen devam
etmektedir.

B. B. adlı hastaya, B. A. adlı kişi
(damadı) tarafından böbrek verilmiştir.
Hastanın nakli, yönetmeliğin aşağıdaki
maddesine istinaden yapılmıştır.

EK MADDE 1 – (Ek:R.G-5/3/2010-
27512) Canlıdan organ nakli, alıcının en
az iki yıldan beri fiilen birlikte yaşadığı eşi,
dördüncü dereceye kadar (dördüncü
derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından
yapılabilir.

Maddede eşler arasındaki organ
naklinin 2 yıl koşuluna bağlandığı açık ve
net ifade olmakla birlikte, diğer akra-
balarda bu şart aranmamaktadır. 

Hastane kayıtlarına göre S. K.
adlı hastaya dayısı verici olmuş
ve böbrek nakli gerçekleştir-
ilmiştir. Vericinin noter tastikli
nüfus cüzdanı örneği ve diğer
evrakları kayıtlarda tam gözük-
mektedir. Ancak polisin in-
celemesi sonucunda vericinin
sadece nüfus cüzdanı fotoğrafı

değiştiril-
erek
sahtecilik
yapıldığı
öğre-
nilmiştir 

A.R. adlı hastaya hastane
kayıtlarımıza göre akrabası K.
B. verici oldu ve başarılı bir
operasyonla böbrek nakli
gerçekleşti.  Emniyet soruştur-
masında vericinin kimliğinin
sahte olduğu ortaya çıktı. 

Kayıtlarımıza göre M.
D. adlı kişiye Ö. adlı oğlu
böbrek vermiştir. Emniyetin
yaptığı soruşturma sırasında
vericinin kimliğinin sahte
olduğu anlaşılmıştır.

B. B. damadından böbrek aldı

M.Ç’ye eşi A.Ç böbrek verdiF. K. torununa böbrek verdi

S. K  noteri de atlatmışS. Z. adlı hastaya ait dosyaA. R. adlı hastanın dosyası M. D. adlı hastaya ait dosya

Özel Gaziosmanpaşa Has-
tanesi 1992 yılından bu yana
hizmet veren 217 yataklı, 700
çalışanı olan A grubu bir sağlık
kuruluşudur. 2007 yılında açılan
Özel Gaziosmanpaşa Has-
tanesi Böbrek Nakli Merkezi,
bugüne kadar 2000’den fazla
nakil başvurusu aldı. Hukuki ve
tıbbi nedenlerden dolayı
1000’den fazla başvuruyu red-
detti. Hastanede 935 böbrek
nakli başarı ile gerçekleştirildi.

Nakil yapan merkezler,
yönerge gereği her ay yaptığı
tüm nakillerin evraklarını Sağlık
Bakanlığına gönderir. Bu
çerçevede Gaziosmanpaşa
Hastanesi’nde gerçekleştirilen,
935 dosya her ay Sağlık Bakan-
lığı tarafından denetlenirken, hiç
birisi hakkında olumsuz bir
görüş dahi bildirilmedi. 

2009 yılı Nisan ve Mayıs
aylarında, bölgedeki bir sağlık
kuruluşu odaklı belirli telefon
numaralarından binlerce ev ve
işyeri aranarak, Gaziosman-
paşa Hastanesi hakkında
organ nakli ile ilgili olumsuz
konuşmalar ve ihbarlar
yapıldığı tespit edildi.

Hastanenin şikayeti üzerine
savcılığın yaptığı araştırma
sonucunda Telekomünikasyon
İletişim Başkanlığı (TİB)Özel
Gaziosmanpaşa Hastanesi
aleyhine karalama kampan-
yasında kullanılan 7 telefon
hattı ile bu telefonlar tarafından
aranan binlerce ev ve iş yeri nu-
marasını tespit etti. Gaziosman-
paşa Hastanesi konuyla ilgili
yasal işlem başlattı ve ilgililer
hakkında Cumhuriyet
Savcılığı’na şikâyette bulundu.

Gaziosmanpaşa Hastanesi,
hastalarını ve hasta yakınlarını,
tüm sağlık çalışanları ile
ülkemiz kamuoyunu bil-
gilendirmek ister ki; yapılan 935
nakilde de alıcı ve vericilerin
tüm evrakları tamdır. Alıcı ve
vericiler arasında, akrabalık il-
işkileri mevcuttur. İddialara ve
med-yadaki haberlere konu
olan nakil dosyaları ile ilgili bilgi
ve belgeler yan taraftadır.
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İşte davaya  ve gazete haberlerine 
konu olan 8 dosya ve belgeleri:

Noter onaylı kimlik bile  sahte çıktı!

E. G. adlı kişiye N. G. adlı kişi böbrek
vermiştir. Bu 2 kuzen arasında imam
nikahlı bir evlilik ve bu birliktelikten 5
çocuk vardır. Çocuklar anne ve baba
üze-rine kayıtlıdır. Çoçuklardan dolayı bu
kişiler resmi nikah olmasa bile 2. derece
akraba oldukları gibi aynı zamanda
kuzendirler. 

N. G. eşine böbreğini verdi

Sağlık Müdürlüğünün 

Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı yazı

Bu ilan niteliğinde bir kamuoyu duyurusudur
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Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Organ Nakli
Merkezi ile ilgili yürütülen çirkin karalama kampanyası
ve iftiralarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

TİB, 7 telefondan binlerce ev ve iş yerinin
aranarak Gaziosmanpaşa Hastanesi
hakkında iftiralarda bulunduğunu tespit etti

İddia konusu 4 nakille ilgili kanun
maddelerine gösteren belge

Hastane kayıtlarında S. Z. adlı
hastaya dayısının verici
olduğunu görülmektedir. Em-
niyet tarafından yapılan in-
celemede S. Z.’nin babasının
dayının nüfus cüzdanını alıp
nüfus cüzdanındaki resmi
değiştirdiğinin ortaya çıktığı
öğrenilmiştir


