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Organ Nakli Merkezleri Ydnergesinde Bakanhk Makamrnn 24/08/2010 taxihli ve 34208 sayrh Onayr
ile yaptlan degigiklikle eklenen Ek 1 inci maddesinde organ nakli merkezlerinin Bakanhkga yaprlacak
planlamaya gore agllacagr, i.ilke genelinde yeni merkez ag masrna ihtiyag duyulan hizmet biilgeliri ;e ihtiyag
kapasitesi belirlenerek Bakanhk intemet sitesinden du)urulmu$tu.

Organ Nakli Merkezleri Yiinergesinin Ek I inci maddesinin I inci ve 2 nci fikrasr hiikilmleri sereEince:
merkezlerin kapasite kullanrm dunrmu. biilgelere gdre n0fus ve merkez sayrlarr. ffansplantasyon yapabilecek
hekim sayrlan ve iilke genelinde dagrhmr gibi kriterler dikkate almarak, 2011 yrh igin yeni orgin nikli merkezi
agrlmasrna ihtiyag duyulan iller ve merkez sayrsr belirlenerek yaynlanmrstt.

Bahse konu Yonergenin Makamrn 06/04/2011taxihli ve 15785 sayrh Onayr ile degigtirilen Akciger Nakli
Merkezleri ile ilgili 3. Bdlumiintin 8, 9 ve l0 uncu maddeleri hiikiimlerine gitre Akciger Nakli Merkezi agrlmasr
ile yine aynr Y0nergenin Ek I inci maddesine eklenen 3 ilncU fikrasl hukmiine dayanrlarak yeni merkez agrlmasr
ihtiyacr olan iller oltaya gtkmrq, bu husus planlamaya eklenmiq ve aqalrda kapasitesi belirtilen bagvurular igin de
yine aynr maddenin 4 tincii fikrasr hiikmune gdre planlama yaprlmasr ihtiyacr hasrl olmugtur.

Planlamada; halkrn ihtiyag duyacafir zorunlu salhk hizmetlerinin yerinde, en gabuk ve kolay
ula$tnlmastnm kamuya ait saphk kurumlannn dncelikli gorevi olmasr, hizmetin surekliligi ve stirdiiriilebilirlisi
ile uzman hekim e$itimi bakrmrndan <incelikle o ildeki kamuya ait universite hastaneleri ve e$itim ve aragtrrma
hastanelerinden yaprlan baglurular dikkate ahnarak de$erlendirme yaprlacaktr.

Bu bilgiler dotrultusunda Makamtnzca da uygun godldugu takdirde, 20ll planlamasma agagrdaki
tabloda isimleri bulunan iller ve agtlmast planlanan merkez saylan eklenmigtir. ihtiyaca 

-binaen 
yaprlan 101I ek

planlamasl kapsamrnda agaSrdaki tabloda belirtilen illerden yeni merkez agrlmasrna iligkin rin izin bagr.rrulaflnrn
25 Nisan -30 Mayls 2011 tarihleri arasnda mesai bitimine kadar Tedavi Hizmetleri Genel MtidiirliiEiinde olacak
gekilde yaprlmasr, ruhsat baqvurusu yapacak merkezlerin iglemlerinin 2010/61 say Genelgede bildirilmi$ olan
usullere gdre yaprlarak sonuglandrtlmasr hususlaflnr,
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