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Üniversite Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakış Açısı ve Bilgi Düzeyleri 

The Knowledge and Perspective of University Students about Organ Donation 

Melike DEMİR DOĞANa İbrahim UZUNb Nahsan KAYAc Hasan EKİNCİd  

Muhammed ALTINKAYNAKe 

Özet Amaç: Bu çalışma sağlıkla ilgili bölümlerinde okuyan üniversite öğrencilerinin organ bağışı hakkındaki 
bilgi ve tutumları belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel nitelikte olan bu çalışma 15 Nisan-
15 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve çalışmaya katılmayı 
kabul eden 764 öğrenci örnekleme dahil edilmiştir. Araştırmada veriler sosyo-demografik bilgi formu ve araştır-
macılar tarafından ilgili literatür incelenerek oluşturulan organ bağışı ile ilgili bilgi ve tutumlarını içeren anket 
formu ile toplanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,66±1,73 olup, %43,84’ü erkek, 
%56,16’sı kadındır. Öğrencilerin sadece %2,4’ünün organlarını bağışladığı görülmüştür. Öğrencilerin %38,7’si 
organ bağışında bulunmak istediğini ifade ederken, %24’ü organlarını bağışlamak istemediğini ifade etmiştir. 
Daha önce organ bağışı hakkında bilgi sahibi olanlar grubun %56,5’ini oluşturmaktadır. Sonuç: Öğrencilerin bilgi 
düzeylerinin iyi olduğu görülmüştür. Bu bulgular doğrultusunda geleceğin sağlık profesyonellerinin organ bağısı 
konusunda tutumlarını değiştirme konusunda desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Bilgi-tutum, organ bağışı, organ nakli, öğrenci,  

Abstract Objective: This study was conducted to determine the knowledge and attitudes about organ donation 
of college students studying in health-related sections. Materials and Methods: This cross-sectional study was 
conducted between 15 April - 15 May 2015. The sample of the study consisted of 764 students. Students are 
selected by simple random sampling and the students who agreed to participate were included in the sample. Data 
of the study were collected using socio-demographic information form and questionnaire about knowledge and 
attitudes of organ donation prepared by the researchers in line with the literature. Results: The mean age of the 
students was 20.66 ± 1.73 and then 43.84% of male and 56.16's% of female. The study showed that only 2.4% of 
the students donated organs. 38.7% of students stated that while seeking an organ donor, 24% of students reported 
that they did not want to donate their organs. There were seen that 56.5% of students received information about 
organ donation before. Conclusion: The knowledge level of the students were found to be good. In line with these 
findings, it is thought that health care professionals of the future should be supported to change their attitudes 
about organ ties. 
Key words: Knowledge-attitude, organ donation, organ transplantation, students 

Giriş 
Günümüzde yaşam süresinin uzaması, tanı ve te-
davide ileri teknolojik gelişmelerin olması nede-
niyle birçok organ yetersizliği yaşayan kişi sayısı 
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artmaktadır. Organ nakli bu kişilerin yaşam süre-
sini ve yaşam kalitesini arttırarak onlara ikinci bir 
yaşam şansı tanımaktadır.1,2,3  
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Organ nakli; beyin ölümü gerçekleşmiş 
kişiden veya sağlam kişiden alınan uygun organ-
larla yetersizlik yaşanan organların değiştirilmesi 
işlemidir.1,2,4 Organ bağışı ise kişinin hayatta iken 
serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten-
sonra doku ve organlarının başka hastaların teda-
visi için kullanılmasına izin vermesi ve bunu bel-
gelendirmesi işlemidir.1 Kişi organlarını bağış-
lasa bile organlarının alınabilmesi için ailesinin 
izni gereklidir. Ülkemizde organ nakli konusun-
daki uygulamalar, 1979 yılında çıkarılan ve 1982 
yılında gözden geçirilen “Organ ve Doku Alın- 
ması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli”ne ilişkin 
2238 sayılı yasaya göre yapılmaktadır.2,5,6 Organ 
nakli beyin ölümü gerçekleşmiş kişinin organla-
rını kendisinin ya da ailesinin bağışlaması sonucu 
organ nakil sırasında bekleyen en uygun kişiye 
nakli şeklinde yapılabildiği gibi, canlı kişiden de 
yapılabilmektedir. Canlı kişiden yapılan nakil 
sağlıklı bir bireyin bir böbreğini ya da karaciğe-
rinin bir parçasını doku uyumu olan bir yakınına 
veya başkasına vermesidir. 1,2,4 

Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri 
Daire Başkanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de 
2015 yılında böbrek nakli için 22194, kalp nakli 
için 626, karaciğer nakli için 2.215 hasta bulun-
maktayken, sadece 2681’ine böbrek, 74’üne kalp, 
1013’üne karaciğer nakli yapılabilmiştir. Yine 
aynı verilere göre yapılan nakiller için organ te-
mininin 2896’sı canlı donörden sağlanırken sa-
dece 392’si kadavra donörden sağlanmıştır.7  

Birçok Batı ülkesinde organ nakilleri 
ağırlıklı olarak kadavradan sağlanırken, ülke-
mizde ağırlıklı olarak canlı donörlerden yapıl-
maktadır.2 Bu fark ülkemizdeki aile bağlarının 
kuvvetli olmasına bağlanabilir.8,9  Kadavradan 
yani beyin ölümü gerçekleşen bireylerden yapı-
lan nakil oranlarının ülkemizde dünya ülkelerine 
göre daha az olması ise yasal, dinsel ve eğitimsel 
vb. nedenlere bağlanabilir.8,9 Kişiler hayatta iken 
organlarını bağışlamış olsalarda beyin ölümünün 
gerçekleşmesinin ardından esas kararı aileler ver-
mektedir ve bu karar verme sürecinde sağlık per-
sonelinin organ nakli ile ilgili bilgi ve tutumları 
karar verme sürecini önemli derecede etkilemek-
tedir.10-14 Dolayısıyla sağlık personeli karar 
verme sürecinde profesyonel bir yaklaşımla ai-
leye karşı daha duyarlı, destekleyici olmalıdır. 
Sağlık personelinin ılımlı ve profesyonel tavrının 
ailelerin organ bağışında bulunma oranını artıra-
cağı bildirilmektedir.15 Bu nedenle bu çalışma ge-
leceğin sağlık çalışanları olacak Gümüşhane üni-
versitesi öğrencilerinin organ bağışı hakkındaki 
bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla yapıl-
mıştır. 

Gereç ve Yöntem 
Araştırmanın Amacı 
Kesitsel araştırma tasarımına sahip olan bu ça-
lışma Gümüşhane Üniversitesinin sağlıkla ilgili 
bölümlerinde okuyan (Sağlık Yüksekokulu ve 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) öğrenci-
lerinin organ bağışı hakkındaki bilgi ve tutumları 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 
Araştırmanın evreni Gümüşhane Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunda eğitim görmekte olan 2501 öğ-
renciden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini 
764 öğrenci oluşturdu. Basit rastgele örnekleme 
yöntemiyle seçilmiş ve çalışmaya katılmayı ka-
bul eden öğrenciler örnekleme dahil edildi. 

Veri Toplama Araçları ve Uygulanması 
Araştırmada veriler sosyo-demografik özellikleri 
içeren bilgi formu ve araştırmacılar tarafından il-
gili literatür incelenerek oluşturulan organ bağışı 
ile ilgili bilgi ve tutumlarını içeren anket formu 
ile toplanmıştır. 

Sosyo-demografik özellikleri içeren bilgi 
formu; yaş, cinsiyet, gelir durumu, okuduğu okul 
vb. özellikleri içeren yedi sorudan oluşmaktadır. 

Anket formu; öğrencilerin organ bağışı 
ile ilgili tutumlarını içeren dokuz sorudan ve bilgi 
düzeyini ölçmek üzere sorulan 15 doğru/yanlış 
sorusundan oluşmaktadır. Bilgi düzeyini ölçen 
sorulardan en düşük 1 en yüksek 15 puan alın-
maktadır.  Öğrenciler verdikleri her doğru cevap 
için 1 puan almışlar ve toplam doğru cevapları 
üzerinden bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın Etik Yönü 
Araştırmanın uygulanacağı okulların yönetimin-
den yazılı izin alınmıştır. Araştırmaya seçilen ör-
neklemde gönüllülük esas alınarak araştırmaya 
katılmayı kabul eden bireylere araştırmanın 
amacı ve uygulanması hakkında bilgi verilerek 
sözel onamları alınmıştır.  

Verilerin Değerlendirilmesi 
Veriler “Statistical Package for the Social Scien-
ces (SPSS) for Windows 22.0” paket programı 
kullanılarak değerlendirilmiş ve istatistiki analiz-
lerde yüzdelik, ortalama ve t testi, one way anova 
testleri kullanılmıştır. İstatistiksel önemlilik için 
p<0.05 kabul edilmiştir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 
Bu araştırma, Gümüşhane Üniversitesi kapsa-
mındaki sağlıkla ilgili bölümlerde öğrenim gören 
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öğrenciler ile sınırlandırılmıştır, sonuçlar sadece 
bu gruba genellenebilir. 

 
Bulgular 
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 
20,66±1,73 (min 17 – max 28) olup, %43,8’i er-
kek öğrencilerden oluştu. Öğrencilerin hepsi 
bekâr olup, büyük bir çoğunluğu (%41,1)  ailevi 
gelir durumunun yeterli olduğunu ifade ettiği be-
lirlendi. Öğrencilerin yaşamlarının büyük çoğun-
luğunu geçirdikleri yer sorgulandığında yaklaşık 
yarısı (%46,9) ilde yaşadığını ifade ederken, 
%34,9’u ilçede ve %18,2’si köyde yaşadığını 
ifade etti (Tablo 1). 

 
Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özel-
likleri 
 n % 
Cinsiyet    
    Kadın  429 56,1 
    Erkek  335 43,8 
Okul   
Sağlık Yüksekokulu 600 78,5 
Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 

164 21,5 

Sınıf    
    Hazırlık  30 3,9 
    1 390 51,0 
    2 178 23,3 
    3 105 13,7 
    4 61 8,0 
Yaşamın Çoğunun 
Geçtiği Yer 

  

    İl 358 46,9 
    İlçe 267 34,9 
    Köy 139 18,2 
 
Gelir Durumu  

  

    Yeterli  314 41,1 
    Gelir gidere eşit 295 38,6 
    Yetersiz  155 20,3 

 
Çalışmaya katılan öğrencilerin %78,5’i 

sağlık yüksekokulunda okumakta olup bu öğren-
cilerin %32,2’si hemşirelik (n=246), % 14,8’i 
beslenme ve diyetetik (n=113), %12,8’i sağlık 
yönetimi (n=98), %3,9’u acil yardım ve afet yö-
netimi (n=30), %8,6’sı sosyal hizmet (n=66) ve 
% 6,2’si iş sağlığı ve güvenliği (n=47) bölümle-
rinde eğitim görmektedir (Tablo 1). 

Öğrencilerin % 21,5’i sağlık hizmetleri 
meslek yüksekokulunda eğitim görmekte olup bu 
öğrencilerin %2,1’i ilk ve acil yardım (n=16), 
%10,2’si tıbbi laboratuvar teknikleri (n=78), 

%3,4’ü çocuk sağlığı (n=26) ve %5,8’i yaşlı ba-
kımı (n=44) bölümlerinde okumaktadır (Tablo 
1). 

Araştırmaya katılan öğrencilerden sa-
dece %2,4’ünün (n=18) organlarını bağışladığı 
görülürken, öğrencilerin %14,8’inin (n=113) ai-
lesinde veya çevresinde organ nakli yapılan kişi 
olduğunu ifade ettiği belirlendi (Tablo 2). 
 
Tablo 2. Öğrencilerin Organ Bağışı İle İlgili Bilgi 
ve Tutumları 

 n % 
Daha önce organ bağışı hakkında 
bilgi aldınız mı? 

  

Evet 432 56,5 
Hayır 332 43,5 
Bilgi aldıysanız nerden aldınız? 
(n=432) 

  

Okuldaki dersler 148 19,4 
Organ bağış merkezi 116 15,2 
Medya  135 17,7 
Diğer  33 4,3 
Organ bağışında bulunmayı düşü-
nüyor musunuz? 

  

Hayır  183 24,0 
Kararsızım 267 34,9 
Evet 296 38,7 
Bağış yaptım 18 2,4 
Eğer bağış yapmayı düşünüyorsa-
nız nedenleriniz? (n=467) 

  

İnsani Hizmet 231 49,5 
Öldükten Sonra Bir Parçamın Yaşa-
masını İstiyorum 

80 17,1 

Öldükten Sonra Yok Olacağına Bir 
Başkası Kullansın 

134 28,7 

Diğer 22 4,7 
Eğer bağış yapmayı düşünmüyor-
sanız nedenleriniz? (n=350) 

  

Vicdanen rahat değilim 80 22,9 
Dini olarak pozitif görmüyorum 126 36,0 
Vücudumun parçalanmasını istemi-
yorum 

114 32,6 

Diğer 30 8,6 
Bir yakınızın ölümü halinde or-
ganlarını bağışlar mısınız? 

  

Evet 205 26,8 
Hayır 148 19,4 
Kararsızım 411 53,8 
Siz öldükten sonra yakınlarınızın 
organlarınızı bağışlamasını ister 
misiniz? 

  

Evet 324 42,4 
Hayır 162 21,2 
Kararsızım 278 36,4 
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Organ bağışında bulunmak isteyen öğ-
rencilerin %38,7 (n=296) oranında olduğu görü-
lürken, bağış yapmayı düşünme nedenleri ara-
sında insani hizmet olarak yapılması düşüncesi-
nin ağır bastığı belirlendi (n=231, %49,5). Bağış 
yapmayı düşünmeyen öğrencilerin %24,0 
(n=183) oranında olduğu görülürken, çoğunlukla 
bağış yapmak istememe nedeninin dini olarak uy-
gun görülmemesi olduğu görüldü (n=126, 
%36,0) (Tablo 2). 

Öğrencilerin %26,8’i ''Bir yakınızın 
ölümü halinde organlarını bağışlar mısınız?'' so-
rusuna evet cevabını verirken, %19,4’ü hayır ce-
vabını vermiştir. Araştırmaya katılan öğrencile-
rin %42,4’ü ''Siz öldükten sonra yakınlarınızın 
organlarınızı bağışlamasını ister misiniz?'' soru-
suna evet cevabını verirken, %36,4’ünün kararsız 
olduğunu ifade ettiği belirlendi (Tablo 2). 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %56,5’i 
organ bağışı ile ilgili olarak daha önce bilgi aldı-
ğını ifade etti.  Bilgi alanların %19,4’ü bu bilgiyi 
okuldaki derslerinden edindiğini ifade ederken, 
%15,2’sinin bu bilgiyi organ bağış merkezlerin-
den edindiği görüldü (Tablo 2). 

Ankete katılan öğrencilerinden 609'u 
(%79,7) karaciğer, 643'ü (%84,2) kalp, 691'i 
(%90,4) böbrek, 373'ü (%48,8) göz, 285'i 
(%37,3) kornea, 212'si (%27,7) retina, 232'si 
(%30,4) incebağırsak, 228'i (%29,8) pankreasın 
nakil yapılabilir organlar arasında olduğunu be-
lirtti. 

Öğrencilerin bilgilerini ölçmek amacıyla 
araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultu-
sunda oluşturulan 15 soruya verilen genel doğru 
cevap puan ortalamasının 11,45±2,62 (min 2 – 
max 15) olduğu belirlendi. Okullara göre verilen 
doğru cevaplar karşılaştırıldığında Sağlık Yükse-
kokulu öğrencilerinin puan ortalamalarının ista-
tistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu 
belirlendi (p<0,001). Cinsiyetin ve eğitime de-
vam edilen sınıfın öğrencilerin bilgi düzeyinin is-
tatistiksel olarak anlamlı derecede etkilediği be-
lirlendi  (p<0,001).  Kadınların erkeklere göre 
bilgi puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 
görülürken, yapılan post hoc testi sonucuna göre; 
hazırlık sınıfında ve 1. sınıfta  okuyanların bilgi 
düzeyinin 3. sınıflara göre anlamlı derecede dü-
şük olduğu saptandı (sırasıyla p=0,009; p<0,001) 
(Tablo 3).  

Tartışma 
Organ bağışını kişinin konuya ilişkin bilgi ve dü-
şünceleri, eğitim düzeyi,  sosyo-kültürel faktörler 
ve dini inanç gibi birçok faktörün etkilediği gö-
rülmektedir.16-20

Çalışmamızda öğrencilerden sadece 
%2,4’ünün (n=18) organlarını bağışladığı, 
%14,8’inin (n=113) ailesinde veya çevresinde or-
gan nakli yapılan kişi olduğu görüldü. Organ ba-
ğışında bulunmak isteyen öğrencilerin sayısının 
%38,7 olduğu ve bağış yapmayı düşünme neden-
leri arasında insani hizmet olarak yapılması dü-
şüncesinin ağır bastığı belirlendi (%49,5). Yapı-
lan bir araştırmada öğrencilerin %47.8’inin organ 
bağışında bulunmayı düşündüğü, buna karşılık 
öğrencilerin sadece %4.2’sinin çalışma tarihine 
kadar organ bağışı beyanında bulunduklarını be-
lirtilmiştir.21 Yapılan başka bir çalışmada organ 
bağışında bulunmuş olan veya bulunmak isteyen-
lerin oranının %2122 olduğu ifade edilirken diğer 
bir çalışmada ise bu oran %34.9 olarak bildiril-
miştir.15 

Tablo 3. Organ Bağışı Bilgi Sorularına Verilen 
Doğru Cevap Puan Ortalamalarının Karşılaştırıl-
ması  

Ort ±SS p 

Sınıf 

p<0,001* 

   Hazırlık 10,53±2,50 

    1 11,15±2,64 

    2 11,72±2,59 

    3 12,31±2,14 

    4 11,52±3,01 

Okul 

p<0,001** 

 Sağlık Yükseko-
kulu 

11,62±2,56 

Sağlık Hizmet-
leri meslek Yük-
sekokulu 

10,81±2,77 

Cinsiyet 
p<0,001**     Kadın 11,88±2,41 

    Erkek 10,89±2,89 

*Oneway anova testi **t testi

Aradan geçen yıllara rağmen ülkemizde 
yapılan çalışma sonuçların çalışmamızla benzer-
lik gösterdiği görülmektedir. Japon öğrencilerle 
yapılan bir çalışmada ise öğrencilerin %30,5’inin 
organlarını bağışladığı ifade edilmiştir.23 Bu ça-
lışmada organ bağışlama oranının yüksek olma 
nedeni dinsel ve kültürel farklılıklar olabilir. 

Araştırmamızda bağış yapmayı düşün-
meyen öğrencilerin %24,0 olduğu görülürken, 
çoğunlukla bağış yapmak istememe nedeninin 
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dini olarak uygun görülmemesi olduğu görüldü 
(%36,0). Yapılan bir çalışmada öğrencilerin or-
gan bağışında bulunmama nedenlerinin %47.4 
oranında vücut bütünlüğünün bozulması ve %2.5 
oranında dini inançlarına ters düşmesi olduğu gö-
rüldü.22 Sağlık çalışanların da yapılan bir çalış-
mada ise organ bağışının dini olarak uygun olma-
dığını düşünenlerin oranının %20,9 olduğu görü-
lürken,5 üniversite öğrencilerinde yapılan diğer 
bir çalışmada bu oranın %28,4 olduğu görülmek-
tedir.2 Yurt dışında yapılan bir diğer çalışmada da 
organ bağışı yapma kararını dinin, yaşın, etnik 
kökenin etkilediği ifade edilmiştir. Vücut bütün-
lüğü ve dini kaygıların organ bağışlama isteğini 
azalttığı bildirilmiştir.3 Türkiye Cumhuriyeti Di-
yanet İşleri Başkanlığı tarafından, Din İşleri Yük-
sek Kurulu’nun 1980 yılında aldığı 396 sayılı ka-
rarla organ naklinin uygun olduğu bildirilmiştir.24 
Ancak buna rağmen bizim çalışmamızda diğer 
çalışmalara göre biraz yüksek olan dini olarak or-
gan bağışının uygun olmadığı görüşünün halen 
var olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin 
%56,5’inin organ bağışı ile ilgili olarak daha 
önce bilgi aldığı, bilgi alanların %19,4’ü nün 
okuldaki derslerinden, %15,2’sinin ise organ ba-
ğış merkezlerinden bu bilgiyi edindiği görüldü. 
Yapılan bir çalışmada bizim çalışmamıza benzer 
şekilde organ bağışı ile ilgili daha önceden bilgi 
alanların oranının %54 olduğu görülürken,25 di-
ğer bir çalışmada da ise bu oranın %30,1 olduğu 
görülmüştür.2 Doku ve organ bağısını arttırabil-
menin en iyi yolunun toplum eğitimi olduğu ya-
pılan çalışmalarda gösterilmiştir.26,27 Ancak yu-
karıdaki sonuçlarında gösterdiği üzere sağlık öğ-
rencilerinin bile sadece yarısının bu konuda bil-
gisi olduğu görülürken, çalışmamızda öğrencile-
rin organ bağışı ile ilgili bilgi sorularına verdiği 
doğru cevap puan ortalamalarının iyi olduğu gö-
rülmektedir.  

Organ bağışı konusunda verilen eğitimle-
rin gönüllülüğü artırdığı gösterilmiştir.28-30 Çalış-
mamızda öğrencilerin organ bağışı ile ilgili bilgi 
düzeylerinin iyi düzeyde olduğu görüldü. Sağlık 
yüksekokulunda okuyan öğrencilerin bilgi dü-
zeylerinin sağlık hizmetleri meslek yüksekoku-
luna göre anlamlı derecede yüksek olduğu gö-
rüldü. Naçar ve arkadaşları çalışmalarında çalış-
maya katılanların bilgi düzeylerinin yetersiz bul-
duklarını belirtmişlerdir.31 Çalışmamızda cinsi-
yete göre bilgi düzeyleri karşılaştırıldığında ba-
yan öğrencilerin bilgi düzeyinin anlamlı derecede 
yüksek olduğu görüldü. Yapılan başka bir çalış-

mada verilen eğitimin anlamlı derecede bilgi dü-
zeyini artırdığı ancak, cinsiyetin bilgi düzeyini 
etkilemediği görülmüştür.28  
 
Sonuç 
Sonuç olarak bu çalışmada öğrencilerinin yarısı-
nın daha önceden organ bağışı hakkında bilgi al-
dığı ve yapılan bilgi düzeyi anketi sonuçlarına 
göre de öğrencilerin bilgi düzeylerinin iyi dü-
zeyde olduğu görüldü. Çalışmamızda öğrencile-
rinin çok az bir kısmının organlarını bağışladığı 
görülürken, bağış yapmak istememe nedeninin 
çoğunlukla dini olarak uygun görülmemesi ol-
duğu görüldü. Bu çalışmanın sonucunda yapılan 
toplum bilgilendirme çalışmalarının bilgi düzeyi 
üzerine etkili olduğu ancak tutum geliştirmede 
yetersiz olduğu görülmektedir. Toplumun organ 
bağışı ile ilgili tutum değiştirmesi için daha aktif 
çalışmaların yapılması ve geleceğin sağlıkçıları 
olacak olan öğrencilerin bu tutum değişimine kat-
kıda bulunabilmeleri için kendi tutum değişiklik-
leri için desteklenmeleri gerekmektedir. Bunun 
için çeşitli eğitim ve aktivitelerin yapılması ve 
dini duyarlılığın bu aktiviteler planlanırken göz 
önünde bulundurulması önerilmektedir.  
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