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OKUYUNUZ Bugün kendi tercihinizi giriniz
Organ ve dokularınızın bağışlanması konusunda

Sayın bay veya bayan,

Belki konuyu düşünmek istemezsiniz fakat bu yazı vefatınızdan sonra organ ve dokularınızın bağışlanması ile 
ilgilidir. Hollanda hükümeti bunu isteyip istemediğinizi kaydetmektedir. Hollanda’daki çoğu insan tercihlerini 
bildirdiler. Siz de tercihinizi bildiriniz.

Neden tercih yapılmalıdır?
Bir tercihi bildirmek ve bunu eşinizle veya ailenizle görüşmek önemlidir. Böylece vefatınız durumunda Donör 
Sicilinde hangi tercihinizin olduğundan haberdar olurlar. Bu da hastanede yapılan görüşmenin eşiniz veya 
aileniz için daha kolay geçmesini sağlar. Bu nedenle bu yazıyı okuduktan sonra kendi tercihinizi girin.

KENDİNİZ 
SEÇİNİZ Kendiniz seçiniz. Dört seçeneğiniz vardır.

İşinizi kolaylaştırmak üzere aşağıda dört seçenek yazılıdır. Bunlardan birisini seçebilirsiniz.
Şunu bilmekte de fayda var: hangi tercihi girerseniz girin, tercihinizi sonradan her zaman değiştirebilirsiniz.

1.
Evet, donör olmak 
istiyorum

Donör olmak istiyorsunuz. 
Hangi organ ve dokuyu 
bağışlamak istediğinizi 
kendiniz seçersiniz.

2.
Hayır, donör olmak 
istemiyorum

Donör olmak 
istemiyorsunuz.

3.
Vefatımdan sonra karar 
verecek olan bir kişiyi tayin 
ediyorum

Başka birisinin sizin yerinize 
tercih yapmasını istiyorsunuz. 
O kişiyi bundan haberdar edin.

4.
Eşim veya ailem 
vefatımdan sonra karar 
veriyor.

Eşinizin veya ailenizin 
vefatınızdan sonra tercih 
yapmasını istiyorsunuz.

Tercihinizi girmezseniz ne olur?
Tercihinizi girmediğinizde Donör Sicilinde sizin organ bağışına karşı itirazınız olmadığı kaydedilir.  
Bu ifade, organ ve dokularınızın siz öldükten sonra bir hastaya verilebileceği anlamına gelmektedir.  
Bir doktor vefatınızda bu hususu eşinizle veya ailenizle görüşecektir.

TERCİHİNİZİ 
GİRİNİZ Tercihinizi giriniz. Bu iki şekilde yapılabilir.

Dijital ortamda, donorregister.nl yoluyla

Adım 1: www.donorregister.nl sayfasına gidiniz
Adım 2:  ‘Vul uw keuze in’ (tercihinizi giriniz) 

linkini tıklayınız
Adım 3: DigiD’inizle oturum açınız

Kağıt form vasıtasıyla

Adım 1: Formu doldurunuz
Adım 2: İmzanızı atınız
Adım 3: Formu ekteki yanıt zarfıyla ücretsiz olarak postalayınız

Arka sayfasında okumaya devam ediniz 

https://www.donorregister.nl
https://www.donorregister.nl
https://mijn.donorregister.nl


Soracaklarınız var mı?
Bunun çok zor bir tercih olduğunu anlıyoruz. Bu nedenle size yardımcı olmak istiyoruz. 

Birisiyle görüşmek ister misiniz? 0900 821 21 66 numarayı arayınız (ekstra arama 
ücreti olmaksızın)

Tercihinizi girme konusunda daha 
fazla bilgi mi istiyorsunuz?

www.donorregister.nl adlı web sayfasına gidiniz.
Veya yakındaki kütüphaneye gidiniz.

Organ ve doku bağışı konusunda 
daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

www.transplantatiestichting.nl adlı web sayfasına 
gidiniz.

Dostça selamlar,

Sağlık Bakımı ve Spor Bakanı

https://www.donorregister.nl
https://www.transplantatiestichting.nl

