
BAĞIŞI SICILI
ORGAN

BU SICILDE NE 
ŞEKILDE AYITLI OLMAK 

ISTIYORSUNUZ?
Başka sorularınız var mı?
Tercihiniz hakkında iyice düşünmek 
istemenizi anlıyoruz. Bu yüzden size bu 
konuda memnuniyetle yardımcı oluruz.

Bu konuda biriyle mi görüşmek istiyorsunuz?
›  0900 821 21 66 numaralı telefonu arayabilirsiniz 

(Ek arama ücreti yoktur).

Tercihinizi nasıl girebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi 
edinmek mi istiyorsunuz?
›  www.donorregister.nl internet sitesinden veya yakınızda bulunan 

bir kütüphaneye giderek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Organ veya doku bağışı hakkında daha fazla bilgi edinmek mi 
istiyorsunuz? Bunun için 
› www.transplantatiestichting.nl internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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İkametgâhı Hollanda belediyelerinde kayıtlı olan Hollanda’daki 18 

yaşından büyük olan herkes Organ Bağışı Sicilinde kayıtlıdır. Yani 

siz de kayıtlısınız. Vefatınızdan sonra organlarınızı ve dokularınızı 

bağışlamak isteyip istemediğiniz hakkındaki tercihiniz Organ Bağışı 

Sicilinde kayıtlıdır. Bu konuyu şu anda belki düşünmek bile 

istemiyorsunuzdur. Fakat bu sicilde ne şekilde kayıtlı olduğunuzu 

bilmeniz yine de önem arz etmektedir.

Tercihinizi kontrol etmek ve tercihte bulunmak
Bu sicilde ne şekilde kayıtlı olduğunuzu kendiniz kontrol edebilirsiniz. 
Bunu, www.donorregister.nl internet sitesinden DigiD şifrenizi girerek 
kontrol edebilirsiniz. Veya tercihinizi Organ Bağışı Sicilinden talep 
edebilirsiniz. Tercihinizi daha sonradan da her zaman değiştirebilirsiniz.

İtiraz olmaması, bu ne anlama geliyor?
Eğer henüz hiçbir tercihte bulunmadıysanız bu sicilde otomatikman “Organ 
bağışına karşı itirazı yoktur” yazar. Bu da organlarınızın ve dokularınızın 
vefatınızdan sonra bir hastaya verilebileceği anlamına gelmektedir. Vefat 
ettiğinizde bir doktor bu konu hakkında eşinizle veya ailenizle görüşür.

Tercihte bulunmak
Organ bağışçısı olmak isteyip istemediğiniz hakkında bir tercihte bulunmak 
sizin için zor bir tercih olabilir. Tercihte bulunmanızı kolaylaştırmak için 
www.donorregister.nl internet sitesinden bilgi edinebilirsiniz. Organ ve 
doku bağışı hakkındaki soruların cevaplarını www.transplantatiestichting.nl
internet sitesinde bulabilirsiniz. Hangi tercihte bulunursanız bulunun bu 
tercihinizi her zaman değiştirebilirsiniz.

Tercihiniz hakkında çevrenizdeki insanlarla görüşmek
Tercihinizi kendiniz yapmanız önemlidir. Ve bu tercihiniz hakkında çevrenizdeki 
insanlarla örneğin eşinizle, ailenizle, arkadaşınızla veya kız arkadaşınızla 
görüşmeniz de. Çünkü bu sayede vefat ettiğinizde çevrenizdekiler de Organ 
Bağışı Sicilinde hangi tercihinizin kayıtlı bulunduğunu biliyor olacaklardır. 
Böylece hastanede eşinizle veya ailenizle yapılacak konuşma kolaylaşacaktır.

Organ Bağışı Sicilinde dört tercih 
Aşağıdaki dört tercihten bir tanesini seçerek bu tercihi girebilirsiniz:

Evet, bağışçı olmak istiyorum

Hayır, bağışçı olmak istemiyorum

Benim adıma eşim veya ailem karar versin

Benim adıma karar vermesini istediğim birinin ismini vermek istiyorum

Tercihinizi nasıl değiştirebilirsiniz? 
Tercihinizi iki şekilde değiştirebilirsiniz. 

1. Dijital olarak, Donorregister.nl internet sitesinden

 1. adım: www.donorregister.nl internet sitesine girin.

 2. adım: “Tercihinizi yapın” butonunu tıklayın

 3. adım: DigiD şifrenizle giriş yapın

 4. adım: Formu doldurun.

2. Kâğıt formu doldurarak tercih yapma

 1.  adım:  Formu belediyeden alın. Veya bunu Organ Bağışı Sicilinden 
talep edin. 

 2. adım: Formu doldurun

 3. adım: Formu imzalayın

 4. adım: Formu ücretsiz olarak postalayın. Adres formda yazmaktadır.
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