
 

 

GENEL BİLGİLER: 

Ülkemizde beden bağışı, 1979 tarihli 2238 numaralı 

kanun, bu kanunda 1982 tarihli 2594 numaralı değişiklik ve 

ilgili kanunlara bağlı olarak 17 Haziran 1982 tarihli 17727 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnsan Cesedi Üzerinde 

Bilimsel Araştırma Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 

çerçevesinde düzenlenir. 

Yasal düzenleme gereği kişinin bağış yapma isteğini iki 

(2) tanık ve sorumlu uzman doktor huzurunda doldurup 

imzaladığı resmi tutanak ile belgelemesi gerekmektedir. Bu nedenle bağış yapmak isteyen gönüllülerin 

kendi uygun gördüğü tanıklarını (aile üyeleri, çocukları, akrabaları, arkadaşları vs.) da Anabilim 

Dalı’mıza getirmeleri daha uygundur. 

BEDEN BAĞIŞININ ÖNEMİ: 

TIP EĞİTİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

İnsan anatomisinde derin ve sağlam bir bilgi temeline sahip olmak ancak bir insan vücudu üzerinde 

ayrıntılı çalışma ve inceleme yapmakla mümkündür. Bu nedenle tıp fakültesi, diş hekimliği, 

fizyoterapi ve doktora öğrencilerinin insan anatomisi eğitimi almaları kaçınılmazdır. Anabilim 

Dalı’mız, anatomi adına bedenini bağışlayan gönüllülere minnettardır. Geleceğin doktorları, diş 

hekimleri ve sağlık çalışanlarının eğitimine yapılan katkı kıyas kabul etmeyecek kadar büyüktür. 

Unutulmamalıdır ki yapılacak bağış ile bu öğrencilere öğretilen bir harften çok daha fazlasıdır. 

MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM AÇISINDAN ÖNEMİ 

Tıp eğitimi tıp fakültesi sıralarını aşan ve ömür boyu devam eden zahmetli bir süreçtir. Yeni 

geliştirilmiş girişimsel işlemleri ve operasyon tekniklerinin öğrenilmesi uzmanlık sonrası eğitimin 

temel taşlarındandır. Anabilim Dalı’mızda her yıl 8-10 adet ayrı uzmanlık sonrası eğitim kursu 

verilmektedir. Yapılan bağış ile genç nesil cerrahların eğitimine yapılan katkı şüphesiz çok değerli 

olacaktır. 



BİLİMSEL ARAŞTIRMA AÇISINDAN ÖNEMİ 

Anabilim Dalı’mız bünyesinde çalışan akademik personel ve Fakültemiz içi ve dışı birimlerde 

çalışan araştırmacılar tarafından insan bedenleri üzerinde yürütülen çok sayıda bilimsel çalışma 

bulunmaktadır. Anabilim Dalı’mızda aktif olarak; omuz, kol ve bacaktaki sinirlerin sıkışmaları, kalça 

ve diz eklemlerinin yapısı ve işlevleri, kafa tabanının cerrahi yaklaşımları hakkında devam eden 

çalışmalar bulunmaktadır. 

YAKINLARIN ONAMI: 

İlgili kanun gereği bedenini bağışlamak istediği yakınları tarafından bilinen ama resmi olarak bağış 

yapmamış kimselerin vefatını takiben yakınları tarafından bağışlanması mümkündür. 

Bağış yapmak isteyen gönüllülerin yakınlarını bu istekleri hakkında bilgilendirmeleri ve onların 

onamını almış olmaları önemlidir. Bağış isteğini resmi kayıt altına alan tutanağın vasiyet yerine 

geçmediği bağışçılar tarafından unutulmamalıdır. Bu nedenle aile üyelerinin, vefatının ardından 

gönüllünün bağış isteğine saygı duymaları ve bağış işleminin gerçekleştirilmesi adına bağışçı 

tarafından bilgilendirilmesi Anabilim Dalı’mız tarafından tavsiye edilir. 

TIBBİ GEÇMİŞ: 

Zorunlu olmamakla birlikte, tıp eğitimi alan öğrencilerin çeşitli hastalıklarda insan vücudunda 

meydana gelebilecek değişiklikleri öğrenebilmeleri adına bağışçılarımızın tıbbi geçmişlerini 

(geçirdikleri hastalıklar, gördükleri tedaviler, geçirdikleri ameliyatlar vs.) bizimle paylaşmaları 

Anabilim Dalı’mız adına çok anlamlıdır. Gönüllü bağışçıların kimlik ve şahsi bilgileri Anabilim Dalı 

güvencesindedir ve kesinlikle saklı tutulacaktır. 

BAĞIŞ KABUL KOŞULLARI: 

Her ne kadar Anabilim Dalı’mız yapılan tüm bağışları minnettarlıkla kabul etse de çeşitli tıbbi ve 

fiziki koşulların yapılan bağışların kabul edilememesine sebep olacağı unutulmamalıdır. Anabilim 

Dalı’mız aşağıdaki durumlarda bağışları kabul edememektedir: 

 Vücut ağırlığının 120 kg ve üzerinde olması 

 Hepatit B, Hepatit C, Creutzfeldt-Jakob Hastalığı (Deli Dana Hastalığı), aktif Tübeküloz 

(Verem) ve HIV pozitif gibi bulaşıcı hastalık tanısı alınmış olması 

 Adli vakalar 



Anabilim Dalı olarak, bağış yapmayı düşünen gönüllülerin veya yakınlarının yukarıda sayılan 

durumları göz önüne alarak cenaze işlemlerini planlamasını öneririz. 

 

 

BİLGİLENDİRME: 

Bağışçının vefatı sonrasında bağışçının yakınlarının Tutanakta belirtilen iletişim numaraları ile 

tarafımıza ulaşmaları, bağışçının en kısa sürede Anabilim Dalı’mıza nakledilmesi için gereklidir. 

Ayrıca Anabilim Dalı’mızda yapılacak işlemler konusunda bilgi edinmek isteyen gönüllü bağışçı veya 

yakınlarına gerekli bilgilendirme aşağıda verilen iletişim yolları ile sağlanabilir. 

Tüm bağışçılarımızın yaptıkları adres değişikliklerini Anabilim Dalı’mıza bildirmelerini hatırlatırız. 

EĞİTİM FAALİYETLERİ SONRASI: 

Bağışçının kendisine veya ailesine ait mezar yeri olması halinde ve Anabilim Dalı’mız bağış esnasında 

bilgilendirilirse, eğitim ve araştırma faaliyetleri sonrasında bağışçının bedeninin bu mezar yerine 

defnedilmesi için ilgili Belediye ve Mezarlıklar Müdürlüğü ile gerekli işlemler koordine edilir. 

Kendi mezar yeri olmayan ve gömülmek isteyen bağışçılar ise eğitim ve araştırma faaliyetleri bitimini 

takiben ilgili Belediye ve Mezarlıklar Müdürlüğü ile koordine bir şekilde Belediye tarafından uygun 

görülen bir mezar yerine defnedilir. 

Ülkemizdeki yasal düzenleme gereği yakılma işlemi uygulanmamaktadır. 

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: 

İstanbul Tıp Fakültesi 

Anatomi Anabilim Dalı 

Millet Caddesi, 34093 

Fatih, İstanbul 

Telefon: 0212 414 21 76 

   0212 414 20 00  Dahili: 31575 / 33015 

Fax:   0212 414 21 76 

e-mail: itfanatomi@istanbul.edu.tr 

   itfanatomi@gmail.com 
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