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Organ bağışı 
hayat   kurtarır

Ahmet Taner 
(Berlin Alevi Toplumu Başkanı)

Alevilik Organ Bağışına Ne Diyor?

Organ bağışı çok faydalı ve önemli bir girişimdir ama her 
Alevi bu konuda kendi özgür iradesiyle karar vermelidir. 
Karar verirken, kendisiyle, içinde yaşadığı toplumla ve 
inancıyla rıza göstermesi gereklidir.

Bağış Kimliğinizi lütfen okunur şekilde doldurunuz, ayırınız 
ve sürekli yanınızda taşıyınız.

Soyadı, Adı Doğum Tarihi

Sokak Posta Kodu, Şehir
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Organ Bağış Kimliği
 Organ Nakl i  Kanunu § 2’ye dayanarak

Ender Çetin
(DİTİB-Şehitlik Camii Derneği Başkanı)

İslam Dini Organ Bağışına Ne Diyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu,
organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım
olarak tanımlanmıştır ve 6 Mart 1980 tarihli, 396 sayılı
kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Kur‘an-ı
Kerim‘de „KİM BİR KİMSEYE HAYAT VERİRSE, ONUN SANKİ
BÜTÜN İNSANLARA HAYAT VERMİŞÇESİNE SEVAP KAZANA-
CAĞI“ beyan olunmuştur. (Maide Suresi, Ayet 32)

Organ Bağışı Yapmanın 5 Önemli Nedeni:
1) Almanya’da 12 bin insan organ bekliyor.
2) Yetersiz organ bağışından dolayı Almanya’da yılda 
     bin kişi ölüyor.
3) İslam dini ve Alevi inancına göre organ bağışına engel yok.
4) Etik açıdan organ bağışı çok faydalı bir girişimdir.
5) Organ bağışı hayat kurtarıyor.

„Biz organ bağışı konusunu aile içinde konuştuk.
Tavsiyemiz, siz de kararınızı birlikte veriniz!“

Berlin’de 2012-2013 yıllarında Türklere yönelik „Organ Bağışı Bilgilen-
dirme Kampanyası“ Berlin Eyaleti Sağlık ve Sosyal İşler Senatörlüğü 
tarafından Radyo Metropol FM‘in desteğiyle düzenlenmiştir.
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Emine Demirbüken-Wegner 
(Berlin Eyaleti Sağlık Senatörlüğü Müsteşarı)

Organ Bağışı Nedir Ve Neden Önemlidir?

Organ bağışı, siz canınızın kurtulması için gün sayarken, bir hayırse-
verin sizin ihtiyaç duyduğunuz organı bağışlayarak hayatta kalmanızı 
sağlamasıdır. 

Organ bağışı; bazen yüreği sevgi dolu nişanlı bir genç kızın, bazen 
trafi k kazasında ağır yaralanan bir delikanlının, bazen yaşamaktan 
büyük keyif alan orta yaşlı bir kalp hastasının, bazen de çok sevdiğiniz 
bir yakınınızın hayatını kurtarmaktır.

Kişi organlarını bağışladığını kendi hür iradesiyle beyan eder ve bunu 
resmi bir yazıyla belgelendirir.

Almanya’da şu anda 12 bin kişi hasta yatağında günlerini organ bek-
leyerek geçiriyor ve organ bulunamadığı için yılda yaklaşık 1000 kişi 
hayata veda ediyor.

Hiç unutmayın, her organ bir insan demekt

Onur Küçük
(Alman Organ Nakli Vakfı-Koordinatör Hekim)

ir.

Canlı Organ Bağışı Nasıl Yapılıyor?

Canlı kişiler birinci ve ikinci derece akrabalarına, eşlerine, nişanlıları-
na ve başka sıkı yakınlıkta bulundukları kişilere karaciğerin bir kıs-
mını veya böbreğini bağışlayabilir. 

Öldükten sonra yapılan organ bağışı nasıl yapılıyor?

Kişi, Organ Bağışçı Kimliği’ni (Organspendeausweis) doldurarak veya 
yakınlarına bildirerek, beyin ölümü gerçekleştiğinde tüm organlarını 
veya hangi organlarını bağışlayıp bağışlamadığını beyan ediyor.

Kimler Organ Bağışı Yapabilir?

Genç-yaşlı, kadın-erkek, 16 yaşını dolduran herkes organ bağışında 
bulunabilir. 

Hangi Organlar Bağışlanabilir?

Kalp, Akciğer; Karaciğer; Pankreas, Böbrek, Bağırsak; Doku olarak: 
Kalp Kapakcığı, Kornea, Deri, Kemik dokusu, kan damarlarının belli 
bölümleri, Lif. 

Aslı Erman
(Metropol FM moderatörü)

Organ Bağışı Konusunda Nereden Bilgi Alabilirim?

• Ev doktorunuz

• Üye olduğunuz hastalık kasası

• Sağlık Bilgilendirme Merkezi
 (Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufk lärung - BZgA)

• Alman Organ Nakli Vakfı
 (Deutsche Stiftung für Organtransplantation - DSO)

• Berlin Eyaleti Sağlık ve Sosyal İşler Senatörlüğü

Ebru Okatan
(Metropol FM moderatörü)

Internette Organ Bağışı hakkında daha fazla bilgiyi 
nereden bulabilirim?
www.bzga.de/
www.dso.de/
www.berlin.de/sen/gesundheit/gesundheitspolitik/organspende/index.html
www.metropolfm.de/artikel/organ-bagisi.html
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Ölümümden sonra gündeme gelebilecek organ/doku bağışı konusunda işbunu beyan 
ediyorum:

 EVET, ölümüm doktor tarafından tespit edildikten sonra vücudumdan
  organ ve dokuların alınmasına izin veriyorum.
veya  EVET, bu izini aşağıdaki organ/doku haricindekiler için veriyorum:

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

veya  HAYIR, transplantasyon için organ veya doku alınmasını reddediyorum.

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

 Soyadı, Adı Telefon

 Sokak Posta kodu, Şehir

Açıklamalar / Önemli uyarılar 
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