
Organ ve doku bağışı  
Kısa ve öz



Önkoşullar

Sadece beyin fonksiyonlarının geri dönülemez bir şekilde sona 

erdiği (beyin ölümü) tespit edildikten sonra bir doku veya organ 

alımına – bir onayın bulunması koşuluyla – izin verilir. Bir dokunun 

alınabilmesi için, kalp ve dolaşım durduktan sonra üç saatten fazla 

zaman geçmesi yeterlidir.

Yaş sınırları

16. yaş doldurulduktan sonra bir ebeveyninin izni olmadan organ 

ve/veya doku bağışı rızası beyan edilebilir. 14. yaş doldurulduktan 

itibaren bir bağışa itiraz edilebilir. Bir organ bağışı için bir üst yaş 

sınırı bulunmaz. Belirleyici olan, organların gerçek biyolojik duru

mudur. Temel olarak tüm organlar ve dokular bir transplantasyon 

öncesinde muayene edilir. Bu yüzden öldükten sonra organlarınızı 

ve/veya dokularınızı bağışlamak istiyorsanız, şu anda bir doktor ta

rafından muayene edilmenize gerek yoktur.

Bir organ ve doku nakli, hasta insanların ve engelli insanla-

rın yeni ve daha iyi bir yaşam sürmeleri için fırsat sunabilir. 

İnsanların hayattayken, öldükten sonra organlarını ve/veya 

dokularını bağışlamaya hazır olduklarını açıklamaları bunun 

önkoşuludur ve öyle kalacaktır. Bu yüzden sizden ricamız şu: 

Organ ve doku bağışı konusuna ilgi gösterin ve tamamen kişi-

sel kararınızı verin ve bunu belgeleyin!

Şu organlarınızı bağışlayabilirsiniz:

Kalp, akciğer, karaciğer, böbrekler, pankreas, bağırsak. 

 

Şu dokularınızı bağışlayabilirsiniz:

Gözde kornea ve sklera, kalp kapakçıkları, deri, kan damar

ları, kemik dokusu, kıkırdak doku, yumuşak dokunun yanı sıra 

pankreas veya karaciğerden kazanılan dokular. Dokular –  

organlardan farklı olarak – genellikle doğrudan aktarılmaz. 

Bunlar uygun bir alıcı bulunana kadar doku bankalarında 

korunabilir ve ara depolanabilir.



Lütfen organ bağışı kartını okunaklı bir şekilde doldurun 

ve en iyisi sürekli yanınızda taşıdığınız kimlik belgelerinizin 

yanına koyun.

Kararınızın belgelenmesi

Kararınızı belgelemek için aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:

• Organ bağışı kaydı

• Organ bağışı kartı

• Hasta tasarrufu

Organ bağışı kaydı

Kararınızın belgelenmesi son derece kolaydır. Bunun için  

www.organspende-register.de altında organ bağışı kütüğüne 

kaydolmanız yeterlidir. Verileriniz burada güvendedir. Girişinizi 

değiştirmek için kütükte kayıtlı olan verilerinize her zaman erişe

bilirsiniz. Bir organ ve doku bağışı lehindeki veya aleyhindeki kara

rınızı belgeleyebilirsiniz. Kütüğe alternatif olarak kararınızı bir or

gan bağışı kartında veya bir hasta tasarrufunda da belirtebilirsiniz. 

Organ bağışı kartı

Organ bağışı kartı ile kendi iradenizin gerçekleştirilmesini teminat 

altına alırsınız. Bu yüzden kararınızı değiştirmek istediğinizde kartı 

atığa çıkarmanız ve bir yenisini doldurmanız yeterlidir. Kararınızın 

belgelenmesi ile yakınlarınızın omzuna binecek yükü önleyebilirsi

niz. Çünkü belgelenmiş bir irade beyanı olmadan yakınlarınız, ölen 

kişinin kendince bildikleri veya tahmin ettikleri iradeye göre hareket 

etmek zorundadır. İradenin tahmin edilememesi durumunda, ya

kınlarınızın kendi görüşlerine göre karar vermeleri rica edilir.

Organ nakli
Organ Bağış Kimliği

r g a n  b a ğ ı ş ı

Organ Nakli Kanunu § 2’ye dayanarak

Soyadı, Adı Doğum Tarihi

Sokak Posta Kodu, Şehir
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Künye
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Organ bağışı bilgi hattı

Başka sorularınız olması halinde bunların 

cevabını Pazartesi ve Cuma günleri arasında  

9 ile 18 saatleri arasında 0800 90 40 400 

numaralı telefondan ücretsiz öğrenebilirsiniz.

Diğer Sorular

Sorularınızı eposta ile organspende@bzga.de. 

Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi‘ne (BZgA) 

gönderebilirsiniz. İnternette www.organspende 

info.de. adresinden bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca 

aile hekiminize de danışabilirsiniz.

Diğer bilgi materyalleri

Organ ve doku bağışı hakkında her şey:  

www.organspendeinfo.de  Mediathek  

InfomaterialienYa da  
barkodu 

Kartın arka tarafında size, beş karar verme olanağı sunu-

lur. Lütfen beş farklı açıklama olanağından sadece birini 

işaretleyin.

EVET, ölümüm doktor tarafından tespit edildikten sonra vücudumdan organ ve dokuların 
alınmasına izin veriyorum.

EVET, bu izini aşağıdaki organ/doku haricindekiler için veriyorum:

EVET, fakat sadece aşağıdaki organ/doku için izin veriyorum:

HAYIR, transplantasyon için organ veya doku alınmasını reddediyorum.

Bu konu üzerinde evet veya hayır kararının aşağıda belirtilen kişi tarafından verilmesini istiyorum:

veya

veya

veya

veya

Ölümümden sonra gündeme gelebilecek organ/doku bağışı konusunda işbunu beyan ediyorum:

Açıklamalar / Önemli uyarılar 
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Soyadı, Adı Telefon

Sokak Posta kodu, Şehir
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