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Bu broşürde konu ile ilgili olarak her 
şeyi okuyabilirsiniz.



YENI 
DONÖR SICILI
BU BENİM İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Donör yasası 1 Temmuz 2020 tarihinde değiştirilmiştir. 
Bu yasayla sizin vefatınızdan sonra bir hastaya organ ve 
doku vermek isteyip istemediğiniz netlik kazanır. Bunlar 
örneğin, böbrek, akciğer veya cilt olabilir. Hiç bir şey 
doldurmadığınızda Donör Sicilinde adınızın yanında ‘Geen 
bezwaar tegen orgaandonatie’ ifadesi bulunmaktadır. 
Bu ifade, siz öldükten sonra organ ve dokularınızın bir 
hastaya verilebileceği anlamına gelmektedir. Bu ifadeyi her 
zaman değiştirebilirsiniz.

Böyle bir tercihi kendiniz yapmanız ve bunu eşinizle veya 
ailenizle görüşmek önemlidir. Böylece, vefatınız 
durumunda Donör Sicilinde hangi tercihinizin 
bulunduğundan haberdar olurlar. Bu da hastanede yapılan 
görüşmenin eşiniz, aileniz veya arkadaşınız için daha kolay 
geçmesini sağlar.



Herkes organ ve doku bağışı yapabilir mi?
Herkes vefatından sonra organ veya doku bağışı yapamaz. Vefat ettiğinizde 

doktor hangi organ ve dokularınızın bir hasta için kullanılabilir olup 

olmadığına bakar. Yine de herkesten Donör Sicili’nde bir tercih belirtmesi 

istenilir. Yaşlıysanız, hastaysanız (imişseniz) veya ilaç kullanıyor olsanız bile 

bu istenilir. Tercihinizi girmeniz her zaman iyidir. Bu durumda doktor ve 

eşiniz veya aileniz sizin donör olmak isteyip istemediğinizi bilir.

Zaten bir tercih doldurdunuz mu?
Bu durumda tercihiniz Donör Sicili’nde mevcuttur. Donör Sicili’ndeki 

tercihinizi kendiniz her an inceleyebilirsiniz. Tercihinizi değiştirmek mi 

istersiniz? Bunu her zaman yeniden tercih bildirerek yapabilirsiniz.

Donör Sicilinde dört tercih vardır.
Birisini seçip doldurabilirsiniz. 

Hangi tercihi doldurursanız doldurun bunu her zaman değiştirebilirsiniz.

Evet, donör olmak istiyorum
Donör olmak istiyorsunuz. Hangi organ ve dokunuzu bağışlamak 

istediğinizi kendiniz seçersiniz.

Hayır, donör olmak istemiyorum
Donör olmak istemiyorsunuz.

Eşim veya ailem karar verecek
Eşinizin veya ailenizin vefatınızdan sonra tercih yapmasını istiyorsunuz.

Karar verecek olan tek bir kişi belirtiyorum
Başka birisinin vefatınızdan sonra tercih yapmasını istiyorsunuz. 

Konuyu o kişiye de bildirin.



Tercihi nasıl girersiniz?
Tercihinizi iki şekilde girebilir veya değiştirebilirsiniz:

1. Dijital ortamda, donorregister.nl yoluyla

 Adım 1  www.donorregister.nl adlı web sayfasına gidin ve 

‘Vul uw keuze in’ adlı linkini tıklayın.

 Adım 2 DigiD’inizle oturum açın.

 Adım 3 Formu doldurun.

 Adım 4 Tercihiniz hemen geçerli olur.

2.  Kâğıt form vasıtasıyla

 Adım 1  Formu belediyenizden teslim alın. Veya formu Donör 

Sicilinden isteyin.

 Adım 2  Formu doldurun.

 Adım 3 İmzanızı atın.

 Adım 4  Formu ücretsiz olarak postayla gönderin. Adres 

formda yazılıdır.

 Adım 5  Bir kaç hafta sonra tercihinizi bildiren bir yazı alırsınız. 

Bu yazıdan dört hafta sonra tercihiniz geçerli olur.

Kişi donör olduğunda neler olur?
Organ bağışı sadece kişinin hastanede vefat etmesi halinde mümkündür. 

Evde vefat eden kişiler ise sadece doku bağışı yapabilir. Hasta artık 

iyileşemezse, doktorlar durumunu ailesiyle görüşürler.

Organ ve doku ancak, doktorların kişinin vefat etmiş olduğundan kesin 

olarak emin olduklarında çıkartılır. Ölümün tespiti sıkı kurallara göre ve 

birden çok doktor tarafından yapılır.

http://www.donorregister.nl
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Tercihimi girmezsem ne olur?
Donör yasası 1 Temmuz 2020 tarihinde değiştirilmiştir. Bundan dolayı 18 

yaşından sonra herkes Donör Sicilinde kayıtlı olacaktır. Henüz bir tercih 

yapmamışsanız bir tercih bildirmenizin istendiği bir yazı alırsınız. 

Bu yazının ekinde tercihinizi bildirebileceğiniz bir form bulunur.

Bu yazı aldıktan sonra tercihinizi girmiyor musunuz? O halde altı hafta 

sonra bir daha bir yazı alırsınız. Bunda da sizden bir kez daha bir tercih 

bildirmeniz rica edilir.

Bu yazı aldıktan sonra yine de tercihinizi girmiyor musunuz? O zaman 

Donör Sicilinde sizin organ bağışına karşı itirazınızın bulunmadığı 
kaydedilir. Bu ifade, organ ve dokularınızın siz öldükten sonra bir 

hastaya verilebileceği anlamına gelmektedir. Bir doktor vefatınızda 

konuyu eşinizle veya ailenizle görüşür. Aileniz organ bağışçısı olmak 

istemediğinizi çok kesin olarak biliyorsa ve bunu doktora da izah 

edebiliyorsa, organ bağışçısı olmazsınız.



Soracaklarınız var mı?
Konuyu enine boyuna düşünmek istediğinizi anlıyoruz. 

Bu nedenle size yardımcı olmak istiyoruz.

Birisiyle görüşmek ister misiniz?
› 0900 821 21 66 numarayı arayın (ekstra arama ücreti olmadan)

Tercihinizi girme konusunda daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?
› Şu web sayfasına gidin: www.donorregister.nl

Organ ve doku bağışı konusunda daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?
› Şu web sayfasına gidin: www.transplantatiestichting.nl
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