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BU BENİM İÇİN
NE ANLAMA
GELİYOR?
Bununla ilgili her şeyi bu broşürde
okuyabilirsiniz.

Yeni donör kanunu 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren
yürürlüğe girecektir. Hollanda belediyelerinde kayıtlı 18 yaş ve
bunun üstü herkes bu tarihten itibaren yeni Donör Siciline
kaydedilecektir. Yeni Donör Sicilinde, öldükten sonra bir
hastaya organ ve doku vermek isteyip istemediğinize dair
seçenekleri doldurursunuz. Örneğin, bunlar böbrek, akciğer
veya cilt/deri bağışı olabilir. Tercihinizi yaparsanız aileniz,
eşiniz veya arkadaşınız donör olmak isteyip istemediğinizi
bilirler. Tercihinizi www.donorregister.nl adresindeki
seçenekleri doldurarak yaparsınız. Tercihinizi zaten yaptıysanız
hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur.

Organ bağışı neden gereklidir?
Organlarınızı ve dokularınızı bağışlayarak ciddi derecede hasta olan insanlara
yardım etmiş olursunuz. Bu insanlar örneğin yeni bir böbreğe veya akciğere ihtiyaç
duymaktadır. Bu organlar için genellikle uzun bir süre beklerler. Hollanda’daki tüm
insanların, öldükten sonra donör olmak isteyip istemediklerini 18 yaşından itibaren
bildirmeleri bu hastalar için önemlidir. Bu şu anda genellikle bilinmemektedir.
Yeni kanun bu durumu değiştiriyor.
Herkes bir organ bağışlayabilir. Hatta yaşlı, hasta veya hastalık geçirmiş olsanız
yahut ilaç kullanıyor olsanız bile bu yapılabilir. Öldüğünüzde doktor hangi
organlarınızın ve / veya dokularınızın bir hastaya verilebileceğini değerlendirir.

Düşün, tercihini yap ve doldur.
Birçok insan donör olmak isteyip istemediğini çoktan bildirdi. Fakat diğer birçok
insan ise halen bildirmedi. Buna henüz karar vermediyseniz bu hususu iyice
düşünmeniz önem arz etmektedir. Ailenizle veya arkadaşlarınızla bu konu hakkında
konuşabilirsiniz. Acaba onların bu konudaki ﬁkri ne? Karar verdiyseniz Donör
Sicilinde tercihinizi yapın.
Tercihinizi daima değiştirebilirsiniz. Tercihinizi Donör Siciline zaten girdiniz mi?
Ve hiçbir şey değiştirmek istemiyor musunuz? Öyleyse hiçbir şey yapmanıza
gerek yoktur.

Tercihimi girmezsem ne olur?
Hollanda’da yaşayan herkes 1 Temmuz 2020 tarihinden önce devletten yeni Donör
Sicili hakkında bilgi alacaktır. Akabinde size birkaç mektup gönderilebilir:
•

Donör Siciline henüz hiçbir şey girmediyseniz 1 Temmuz 2020 tarihinden

•

İlk mektuptan sonra Donör Siciline hiçbir şey girmezseniz size altı hafta sonra

•

Yine hiçbir şey girmezseniz adınızın altına ‘Organ bağışına karşı itiraz yok’

sonra tercihinizi girmenizi talep eden bir mektup alacaksınız.
ikinci bir mektup gönderilecektir.
ifadesi kaydedilir. Size bununla ilgili olarak yine başka bir mektup daha
gönderilir.

‘Organ bağışına karşı itiraz yok’ ne anlama gelir?
Donör Sicilinde hiçbir tercih yapmazsanız devlet 1 Temmuz 2020 tarihinden sonra
sizin adınıza “Organ bağışına karşı itirazı yok” ifadesini yazacaktır.
Bu ifade, organlarınızın siz öldükten sonra bir hastaya verilebileceği anlamına
gelmektedir. Doktor bu hususu ailenizle görüşecektir. Aileniz, donör olmak
istemediğinizi kesin olarak biliyorsa ve bunu doktora açıklayabilirse bu durumda
bağış yapılmaz. Tercihinizin ne yönde olduğunu birbirinizin biliyor olması ve bunu
www.donorregister.nl sayfasından yapmanız bu nedenle önem arz etmektedir.

Donör Sicilinde hangi tercihleri seçebilirim?
Tercih 1:

Evet, organ bağışına izin veriyorum.
Organ bağışı yapmak istiyorsunuz. Belki bazı organlarınızı ve
dokularınızı bağışlamak istemiyorsunuzdur. Bu tercihinizi
doldurarak bildirebilirsiniz.

Tercih 2:

Hayır, organ bağışı için izin vermiyorum.
Organ bağışı yapmak istemiyorsunuz.

Tercih 3:

Eşim veya ailem karar versin.
Bu tercihi, ölümünüzden sonra sizin adınıza eşinizin veya ailenizin
yapmasını istiyorsunuz.

Tercih 4:

Benim seçeceğim bir kişi karar versin.
Bu tercihi, ölümünüzden sonra sizin adınıza başka birinin yapmasını
istiyorsunuz.

Şimdi tercihiniz ne olursa olsun Donör Sicilindeki tercihinizi daha sonra her zaman
değiştirebilirsiniz.

Tercihimi nasıl girerim?
Tercihinizi üç şekilde girebilirsiniz:
1.

www.donorregister.nl sayfasına DigiD şifrenizle giriş yapıp
tercihleri girerek.

•

www.donorregister.nl sayfasına girin.

•

‘Vul uw keuze in’ (Tercihinizi girin) butonuna basın.

•

DigiD şifrenizle giriş yapın.

•

Tercihinizi girmek için adımları takip edin.

2. DigiD şifresi olmadan www.donorregister.nl adresinden posta
yoluyla girerek.
•

www.donorregister.nl sayfasına girin.

•

‘Vul uw keuze in’ (Tercihinizi girin) ve ‘Invullen formulier’ (formu doldurun)

•

Üç hafta sonra size posta yoluyla bir form gönderilir. Bu formda, ne

•

Adınızın ve adresinizin doğru yazılıp yazılmadığını ve tercihinizin doğru

butonuna basın.
girdiğinizi yazmaktadır.
olup olmadığını kontrol edin.
Forma tarihi yazın ve formu imzalayın. Formu zarfa koyarak postaya atın.
3. Tercihinizi kâğıt form üzerinden doldurarak ve posta yoluyla göndererek.
•

Kâğıt üzerinde hazırlanmış olan organ bağışı formunu doldurun. Forma tarihi
yazın ve formu imzalayın. Formu zarfa koyarak postaya atın.

Tercihimin Donör Siciline doğru işlenip işlenmediğini nasıl
öğrenebilirim?
Tercihinizi Donör Siciline girdikten sonra size, posta yoluyla içinde tercihinizin
belirtildiği bir mektup gönderilecektir. Bu durumda Donör Sicilindeki tercihinizin
ve verilerinizin doğru olup olmadığını kontrol etmeniz için dört hafta daha
süreniz varw.
Bu dört haftadan sonra tercihiniz belli olur. Bu durumda doktorlar siz öldükten sonra
Donör Siciline bakarak donör olmak isteyip istemediğinizi görebilir.
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Tercihimi kendim görebilir miyim?
Donör Sicilini istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Bunu iki şekilde
yapabilirsiniz:
1.	
w ww.donorregister.nl sayfasından ‘Uw registratie’ (Kaydınız) butonunu
tıklayarak.
2.	Veya, 0900 821 21 66 numaralı telefonu arayarak ya da info@donorregister.nl
e-posta adresine mail göndererek Donör Siciliyle irtibata geçebilirsiniz.

Donör Sicilindeki tercihimi başkaları görebilir mi?
Donör Sicilindeki tercihiniz güvenle korunmaktadır. Tercihinizi yalnızca
hastanedeki doktorlar ve hemşireler görebilmektedir. Bu görevliler de bunu
ancak ölümünüzden hemen önce veya sonra görebilmektedir. Donör Sicilini
başka hiç kimsenin göremeyeceği kanunda belirtilmiştir. Gizlilikle ilgili kanunî
düzenlemelere daima uyulmaktadır.

Adım veya adresim değişirse ne yapmam gerekir?
Adınızı veya adresinizi Donör Sicilinde kendiniz değiştiremezsiniz. Bir hata varsa
veya taşınacaksanız bunu belediyenize bildirmeniz gerekmektedir. Bu durumda
belediye, verilerinizi Nüfus Kayıt Sistemi (BRP) üzerinden değiştirecektir.

Daha fazla bilgi
Donör Sicili hakkındaki bilgiler www.donorregister.nl internet
sitesinde bulunmaktadır. www.transplantatiestichting.nl internet sitesinde
ise organ ve doku bağışının nasıl yapıldığı hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Bu site, Hollanda Organ Nakli Vakfı’nın (Nederlandse Transplantatie Stichting
(NTS)) internet sitesidir.
Ayrıca 0900 821 21 66 numaralı telefonu arayarak Donör Siciliyle irtibata
geçebilirsiniz. Bu numaraya pazartesi gününden Cuma gününe kadar

246810

8:30 - 19:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

