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TBMM'de Organ
Bağışı Kampanyası.

Milletvekili Vahit Kiler, İstanbul Milletvekilleri
Gülseren Topuz ve Muharrem Karslı bağışta bulunanlar
arasında ilk sıraları aldılar. Karslı, "Öldükten sonra
böcekler yiyeceğine işe yarasın. O nedenle ne var ne
yok hepsini bağışladım. Organ bağışmda dînen bir
sakınca yok" dedi.

"Organ bağışı yaygınlaşmak"
Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi
Zafer Hıdıroğlu organ bağışı konusundaki düşüncelerini
TBMM TV'de açıklarken, organ bağışı konusunda
Türkiye'nin diğer bir çok ülkenin gerisinde olduğunu
belirterek, alınacak önlemlerle bağışın yaygınlaşması
gerektiğini bildirdi. Hıdıroğlu görüşlerini şöyle açıkladı:
Meclis, sağlık konusunda, insanları bilinçlendirmek
amacıyla düzenlenen kampanyalara öncülük etmeyi
sürdürüyor. Kan bağışı ve diyabet konularından sonra,
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu
öncülüğünde düzenlenen "organ bağışı" kampanyası da,
15 Şubat'ta Meclis Şeref Salonunda yapıldı.
TBMM Başkanı Bülent Arınç, kampanyayı
başlatırken, "Bütün gönlümle inanıyorum ki, doku ve
organ nakli konusunda atılacak her adım doğrudur ve
gereklidir" dedi.
Milletvekilleri öncülüğünde Meclis'in çeşitli kam
panyalara ev sahipliği yapmasının sevindirici olduğunu
söyleyen Arınç, "İnancımız bakımından da manevi tat
min duymak açısından da bir insanın buna inanması
gerekir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir
görüşü var" dedi.
Törene katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise organ
bağışının, TBMM çatısı altında konuşulacak ve buradan
başlatılacak kadar önemli olduğunu belirterek, "Bunun
önemini biliyoruz ama organ bekleyenler ve onların
aileleri daha iyi biliyor" dedi.
Kampanyaya öncülük edep Bursa Milletvekili Zafer
Hıdıroğlu da Türkiye'nin organ bağışı konusunda çok
geride olduğunu, başka ülkelerde yüzde 20-30 olan
bağış oranının Türkiye'de yüzbinde 1.5 düzeyinde
olduğuna dikkati çekti. Hıdıroğlu, Bursa'da yerel bir
televizyon kanalı ile başlatılan kampanyada bin 713
kişinin toplu olarak organ bağışında bulunduğunu
hatırlatarak, bununla Guinnes Rekorlar Kitabı'na giril
diğini bildirdi.
CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirel ise organ
bağışının hayat kurtardığını ifade ederek, herkesi kam
panyaya katılmaya davet
etti. Konuşmaların
ar
dından AK Parti Bitlis

EGEMENLIK

KAYıTSıZ

"Organ nakli konusu, bu güne kadar önemi
anlaşılamamış çok önemli ve hayati öneme sahip bir
konudur. Ben, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
üyesiyim, bu bağlamda gittiğimiz emniyet teşkilatlan,
cezaevleri, çocuk esirgeme kurumlan gibi birçok yerde
yaptığımız incelemelerde bir çok olayla karşılaşıyoruz
ancak, en temel hak, yaşama hakkıdır. Yaşama hakkı
temel haktır.
Organ yetmezliğinde, özellikle böbrek yetmez
liğinde yılda binlerce insan hayatım kaybediyor. Oysa
çözümü var bunun, çözümü olmayan hastalıklar var
veya çözümü az hastalıklar var. Çözümü olabilen bir
sorun bu, gösterilecek ilgiyle bir başka insanm hayata
dönmesini sağlayabilirsiniz.
Şu anda ülkemizde, 30 bin civarında böbrek hastası
var, 6 bin 500 civannda da diyaliz hastası var ki, haf
tada 2-3 defa diyaliz makinesine girmesi gerekiyor. Bu
insanın bu kadar zahmeti çekmesinden dolayı onun
hakkını savunmak da insanlık onur ve şerefiyle ilgili
bir meseledir. Ben bunu da çok önemli bir insan hak
ları sorunu olarak görüyorum.
Türk insanı aslında duyarlı, ama onu organize edip,
onun duyarlılığını ortaya çıkaracak bir takım
çalışmalara ihtiyaç var. Türk milletini iyi tanıyorum.
Avrupa ülkelerinde halkın yüzde 20'si organlarını
bağışlamış, Avustralya'da yüzde 23 civarında organ
bağışı gerçekleşmiş. Oysa bizim ülkemizde bırakın
yüzde 25'i, yüzde bir değil, yüz binde bir. Geçen sene
984 kişi organ bağışında bulunmuş.
Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlarımızla görüştüm;
yardımın okullarda anlatılması, insanların bunun gerek
müfredatın içine alarak, gerek ayn bir program olarak
konferans şeklinde anlatılması için gereken adımlar
atılacak. Aynca, organ bağışının sevap olduğu, Diyanet
İşleri Başkanımızca da
Ipıjsj
tescil edildi, bu konuda
hutbeler hazırlandı."
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