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Bu belge Prof. Dr. Murat ÜZEL tarafından TOTBİD kaynakları kullanılarak yeniden düzenlenmiştir. 

Sayın Hastamız:  

Hasta Vekili / Kanuni Temsilcisi: 

Biz hastanın hekimleri  

Öğretim üyesi…………………….  

Araştırma görevlisi………………………..  

olarak sizi aydınlatmak ve rızanızı almak istiyoruz. 

Sağlık durumunuz ve size önerilen teşhis veya tedaviye yönelik işlemlerin yarar, zarar, risk ve 

alternatifleri hakkında bilgi sahibi olmak tedaviyi kabul veya kısmen tamamen reddetmek yapılacak işlemleri 

herhangi bir aşamada durdurmak hakkına sahipsiniz. Okuyup anlamanızı istediğimiz bu belge sizi ürkütmek 

veya tıbbi uygulamalardan uzak tutmak için değil, sizi bilgilendirerek bu uygulamalara rıza gösterip 

göstermediğinizi belirlemek ve onayınızı almak için hazırlanmıştır. Bu onay formu toplam ….sayfadan 

oluşmaktadır. İşbu belge 1219 sayılı kanunun 70. ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 26. maddesi uyarınca 3 

nüsha halinde düzenlenmiş bir nüshası hastaya/hastanın kanuni temsilcisine verilmiştir. 

 

1.Ben…………………………………………………………………hiçbir baskı ve yönlendirme olmadan ve 

tamamen kendi özgür irademizle hastamız……………………………………….’ın başvuru sebebi olan 

yakınmalarını değerlendirmek, gerekli görülen muayene ve incelemeleri hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan 

yapmak, sonuçları yorumlamak ve uygun görülen uygulamaları serbestçe yapmak üzere bir Sağlık Uygulama 

ve Araştırma Hastanesi olduğunu bildiğimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ortopedi ve 

Travmatoloji  / El Cerrahisi kliniğini hemşire, sağlık teknisyeni, araştırma görevlisi doktor ve uzman 

doktorlar ile birlikte yetkili kılıyor ve bu uygulamaların yapılmasını talep ediyorum. 

2.Doktorlar bana 

…………………………………………………………………………………………………………..   

şeklinde ifade edilebilecek bir rahatsızlığım olduğunu anlattılar. Bu hastalığın ne olduğu, nedenleri, teşhis ve 

tedavi yöntemleri ile tedavi alternatiflerini, tedavi olmaz isem neler olabileceğini ayrıntılı olarak açıkladılar. 

Teşhis ve tedavi işlemleri sırasında oluşabilecek beklenen ve beklenmeyen az veya çok tehlikeli ihtimalleri 

sayarak beni bilgilendirdiler. Bu ihtimaller karşısında hastamızın rahatsızlığının gerektirdiği ve gerektirecek 

tüm tıbbi uygulamalara rızam olup olmadığını sordular. Ben açıklanan tüm hususları tam olarak anlamış, 

tamamen kendi rıza ve talebimizle bütün bu sonuçların olabileceğinin farkında olarak rahatsızlığımın 

gerektirdiği veya gerektireceği tüm uygulamaları kabul ediyorum. 

3.İlk başvuruda sağlık durumumla ilgili olarak anlatılanlara planlanmış teşhis ve tedavi uygulamalarına ek 

olarak doktor ve diğer tıbbi uygulayıcılar tarafından farklı tanılara varılabileceğini, önceden planlanmış teşhis 

ve tedavi uygulamalarının dışında, farklı klinik ve disiplinlerce değişik işlemler yapılabileceğini biliyor; idrak, 

rıza ve talep ediyorum. 

4.Bu başvuruyla ilgili olarak yapılacak teşhis ve tedaviye yönelik ameliyat dahil her türlü uygulamanın 

gerekli/zorunlu hallerde tamamlanamayabileceğini, birden fazla seanslara bölünerek birbirini izleyen ayrı 

uygulamalar/ameliyatlar halinde yapılabileceğini veya hiç uygulanmayabileceğini biliyor ve onaylıyorum. 
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5.Yapılacak uygulamaların sağlığımla ilgili tüm hastalıkları teşhis edemeyebileceğini, bu başvuruda 

bulmamıza sebep olan halen mevcut veya şu an farkında olduğum veya olmadığım her türlü hastalık için 

hastane ve doktorlar tarafından tam şifa garantisi verilmediğini; uygulamalar sırasında veya sonrasında ortaya 

çıkabilecek daha önce var olmayan ve yeni teşhis/tedavi uygulamalarının sonuçlarına bağlı olabilecek hastalık 

/patolojik durumları ve komplikasyonları biliyorum, idrakindeyim, kabul ediyorum. 

6.Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında röntgen, skopi, ultrasonografi, sintigrafi bilgisayarlı tomografi, 

manyetik rezonans ve bunun gibi tıbbi cihazların kullanılabileceğini, bu işlemler sırasında daha iyi 

görüntülemeyi sağlayan kimyasal maddelerin verilebileceğini, bu işlemler sırasında röntgen ışınlarına, 

radyasyon yayan maddelere maruz kalabileceğimi bu uygulamaların kemik iliği baskılanması ve kansızlık 

savunma sistemi yetersizliği, çocuk sahibi olmayı engelleyecek düzeyde üreme organlarında yetersizlik veya 

uzun süreden sonra da olsa kanser gelişimi dahil olmak üzere şimdiden öngörülemeyen ve farklı organlarda 

şimdi şu an ortaya konamamış farklı sonuçlara yol açabileceğini biliyor, lüzum görülmesi halinde 

kullanılmasını onaylıyorum 

7.Uygulamaların tamamı veya bir parçası olarak kan ve kan ürünleri kullanılabileceğini bu kullanım ile ilgili 

olarak ateş, kan reaksiyonları, şok, böbrek yetmezliği, kemik iliği yetmezliği sonucu kan üretiminin durmasına 

bağlı ciddi sonuçlar, sarılık ve AİDS dahil erken yeya geç dönemde tespit edilebilecek bulaşıcı hastalık 

riskinin var olduğunu biliyorum, idrak ve rıza gösteriyor, lüzum görülmesi durumunda kullanılmasını talep 

ediyorum 

8.Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında bana uygulanabilecek anestezi yöntemlerinin (genel, bölgesel, 

omurilik anestezi – spinal/epidural) ve ağrı kesmeye yönelik işlemlerin başlı başına ilave risk oluşturduğunu 

bu risklerin solunum problemleri, ilaç reaksiyonları, kontrol edilemez yüksek ateş, vücudun herhangi bir 

uzvunun ya da sinirin felçleri, beyin hasarı ve ölüm tehlikesi olasılıkları içerdiğini biliyorumz. Bütün bu 

riskleri idrak ediyor ve onaylıyorum. 

9.Uygulamaların tamamı veya bir parçası olarak vücudumun bir yerinden organ ya da doku parçalarının 

alınabileceğini; vücut dışından geçici veya kalıcı metal, sentetik ve bunun gibi yabancı cerrahi 

materyallerin/malzemelerin kullanılabileceğini; bu maddelerin daha sonra yerleştirildikleri yerlerde 

oynayabileceğini ya da vücut tarafından reddedilebileceğini, iltihaplanabileceğini, beklenen işlevi 

göstermeyebileceğini; tekrar çıkartılmalarının ve bunun için ayrı ameliyatların gerekli olabileceğini biliyorum. 

Bu uygulamaların genel komplikasyonlara ilave disk ve tehlikeler içerdiğinin idrakinde olarak onay 

veriyorum. 

10.Tedavi olmamam veya tedaviyi reddetmem durumunda karşılaşılabileceğim her türlü sonuç bana anlatıldığı 

gibi teşhis ve tedavi uygulanırken yapılacak her işlemle alakalı olarak yaygın görüldüğünü bildiğimiz 

kansızlık, menenjit dahil olmak üzere mikrop kapma, toplardamarda ve akciğerde kan pıhtılaşması, ameliyat 

yerinde veya uzakta kanama, allerjik reaksiyon, dokunun su toplayarak şişmesi (ödem), sara krizi, geçici veya 

kalıcı organ/sistem fonksiyon bozukluğu veya ölüm gibi olaylarla karşılaşılabileceği bana açık ve 

anlayabileceğimiz şekilde izah edildi. Diğer rikslerin kesi bölgesinde uyuşukluk hissi; kalıcı yara izi (nedbe), 
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kemik çıkarılması-eklenmesi sonucu vücutta şekil bozukluğu; ameliyatların iğne yerinden beyin suyu gelmesi; 

baş ağrısı veya uzun süreli / kronik ağrı; ses teli felci sonucu geçici veya kalıcı ses kaybı, yüz, kaş, diş, göz 

gibi organlar ve işitme, yutkunma ve görme, idrar veya büyük abdest kontrolü gibi işlemlerle ilgili geçici veya 

kalıcı fonksiyon kayıpları, kişiliklerle ilgili değişiklikler bir doku ve organ hasarı ile ilgili olarak engeli 

duruma gelme veya ömür boyu ilaç/hormon kullanma gereksiniminin ortaya çıkması; uygulamalar sırasındaki 

pozisyona bağlı kısa veya uzun süreli ağrı uyuşukluk gibi yan etkileri olduğunu biliyor ve bu riskleri kabul 

ediyorum. 

11.Yukarıda anlatılan genel risklere ilaveten bana uygulanacak 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..cerrahi girişimle ilgili 

olarak yapılması planlanan tıbbi uygulamalar sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..gibi risk ve tehlikeli durumlar 

bize açık ve anlayabileceğim şekilde anlatılmış olup bütün bunları idrak ettiğimi beyanla kabul ve talep 

ediyorum. 

12.Sağlığımla ilgili olarak yapılacak uygulamalar sırasında herhangi bir şekilde çıkartılacak organ doku veya 

görüntülerinin, kimliğime ait görüntü ve bilgiler saklı tutularak ve özen gösterilerek, bundan edebilecek her 

türlü bilginin bilimsel amaçlarla incelenmesine, saklanmasına, kullanılmasına, yok edilmesine, üretilmesine - 

itiraz hakkımız olduğunun bilincinde olarak - yetki ve onay veriyorum. 

13.Bana ameliyatın normal hallerde yaklaşık ……..saat  sürebileceği ve bu sürenin istenmeyen, beklenmeyen 

durumlarla karşılaşılması halinde tedavinin gerektirdiği kadar uzayabileceği, eğer uzayacak ise bu konuda 

yakınlarıma bilgi aktarılacağı bildirildi. 

14.Uzun süren ameliyatlarda ameliyat sırasında takibi kolaylaştırmak için idrar sondası takılabileceğini ve 

sonda kullanımına bağlı olarak idrar yollarında kanama, iltihap, ameliyat sonrasında idrarını yaparken ağrı, 

sızı hissedilmesi, ameliyat sonrasında geçici olarak idrarını yapamama gibi yakınmalarının olabileceği bana 

bildirildi. Bütün bunları idrak ettiğimizi beyanla kabul ve talep ediyorum. 

15.Kol ve bacak ameliyatlarında ameliyat sahasında kanın gereksiz olarak sızmasını kan kaybını önlemek 

amacıyla kol ve bacağın üst tarafında tansiyon aleti şeklinde turnike sisteminin yerleştirilmesi gerektiği, bu 

uygulamaya bağlı olarak turnikenin altındaki ciltte su toplaması, ciltte renk değişikliği olabileceği, mikrop 

öldürme amacıyla kullanılan kimyasal maddeye bağlı olarak cilt reaksiyonları, alerjik reaksiyonlar, turnikenin 

bulunduğu yerde sinirlerin ezilmesine bağlı olarak felçlerin oluşabileceği, damar hasarına bağlı olarak 

istenmeyen uzuv siyahlaşması ve kayıplarının olabileceği bildirildi. Bu durumların ameliyat sonrası görülmesi 

durumunda takip edilerek gerekli tedavilerin yapılacağı gerek ameliyata gerekse turnikeye bağlı olarak hareket 
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kısıtlılığı, ağrı, uyuşukluk gibi yakınmaların kısmen veya tamamen devam edebileceği bildirildi. Bütün bunları 

idrak ettiğimi beyanla kabul ve talep ediyorum. 

16.Ameliyathanede kanamayı durdurmak, zararlı hücreleri temizlemek öldürmek için elektrikli sistemler 

kullanılabilmektedir. Sistemlerdeki hataya bağlı olarak elektrik kaçağı cilt yanıkları hatta elektrik çarpması 

yaşanabilmektedir. Bütün bunları idrak ettiğimizi beyanla kabul ve talep ediyoruz 

17.Hastaneye yattığımda ameliyat olacak tarafı ve kol, bacak ve gövdenin ameliyat olacak bölgesinin verilecek 

tükenmez kalemle ameliyata girmeden önce serviste sağlık görevlileri, hemşire ve doktorlarla beraber 

işaretleneceğini ve bu konuda bana danışılacağı ve kendilerine yardımcı olmam gerekeceği bildirildi. Bütün 

bunları idrak ettiğimi beyanla kabul ve talep ediyorum. 

18.Hastaneye yatmadan önce mümkün olduğu durumlarda tüm vücut banyosunu yaparak temizlenmiş, 

tırnaklarım kesilmiş ve var ise ojelerden arındırılmış olarak gelmem gerektiği ve bu durumun ameliyat sonrası 

oluşabilecek iltihaplanmayı azaltacağı ve takibi kolaylaştıracağı bize bildirildi. Bütün bunları idrak ettiğimi 

beyanla kabul ediyorum. 

19.Ameliyat sonrası poliklinik takiplerinin doktorların önerisi doğrultusunda düzenli olarak aksatılmadan 

yapılması gerektiği; verilen ilaçları tarif edildiği şekilde kullanıp, doktorların önerisinin dışına çıkmadan 

hareketlerin, günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi gerektiği, yara pansumanlarının, alçıların 

korunması gerektiği eğer istenmeyen bir durum olursa hemen hiç gecikmeden hastaneye müracaat etmem 

gerektiği bana söylendi. Bütün bunları idrak ettiğimizi beyanla kabul ediyoruz. 

İşlemin Faydası: Hekimler sizlere ameliyat olmazsanız daha kötü duruma zamanla düşme ihtimaliniz olan 

durumlarda ameliyat önermektedir. Ameliyatı öneren hekim ameliyat ederek sizi daha iyi bir duruma 

getirebileceğini düşünerek hareket etmektedir.  

Size yapılan cerrahi işlem ile eskisinden daha iyi olmanıza çalışmaktayız ve size fayda sağlamayı 

ummaktayız. Fakat her ameliyatın istenmeyen beklenmeyen geri dönüşü olmayan (ölüm dahil) veya geri 

dönüşü olabilen şiddetli ve hafif kötü etkileri,  sakatlık sonuçları da bulunmaktadır. Her hastalığın ve cerrahi 

işlemin insanda mutlaka etkileri ve sonuçları olacaktır. Eski normal uzvunuzdan farklı ama hasta iken olandan 

daha iyi uzuva sahip olmanıza çalışmaktayız. Biz hekimler olarak gücümüzün sonsuz ve sınırsız olduğunu 

düşünmeyiniz. Sizi eski normal halinize ne kadar yakın konuma getirebilirsek kendimizi o kadar mutlu 

hissedeceğiz. Siz bunları anlayarak kabul ederek kendinizi veya yakınızı bizlere teslim etmek durumundasınız. 

Hastalığınızdan dolayı size biz hekimlerden birileri zorlansak da yorulsak da gece gündüz demeden, mesai içi 

mesai dışı demeden yardımcı olmak durumunda. 

Bu yazılı belgenin tamamını net bir şekilde okudum / okuma bilmediğim için anlaşılır şekilde bana 

okundu / tercüme edilerek bana izah edildi. Gerek başvurum sırasında ve sonrasında gerekse bu form 

doldurulurken sağlık durumumla ilgili olarak bana her türlü soru sorma ve değerlendirme ve karar verme 

fırsatı verildi. Tedavinin uygulanmaması ihtimali de dahil olmak üzere her türlü tedavi ve teşhis alternatifleri, 

bunların risk ve tehlikelerinin olup olmadığı anlatıldı. Bu belgede yazılı olanlar ve sorularıma aldığım cevaplar 
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ile bana sağlığım ve yapılacak uygulamalar hakkında yeterli ve tatmin edici bilgilerin verildiğini inanıyor, 

hiçbir baskı altında olmadan kendi özgür irademizle bu forumu imzalamak suretiyle onay veriyorum. 

Risk: Bir hastalık veya işlemin neden olabileceği tehlikeli durumlardır  

Komplikasyon: Teşhis ve tedavi uygulaması sırasında karşılaşılabilecek ve asıl sorunu daha da ağırlaştıracak 

yeni sorunlar 

BİZ……………………………………………………………………………………………………..

HASTANIN HEKİMLERİ OLARAK  

Hastanın durumunu 

Tedavi yöntemi, seçenekleri ve riskleri 

Bu riskler gerçekleştiğinde olası sonuçları 

Hastaya özel risk ve problemleri hastaya anlattık. 

Hastaya / vekile / yakınlarına 

Yukarıda bahsedilen noktalarla ilgili sorular sorma 

Diğer düşüncelerini tartışma fırsatı verdim ve mümkün olduğunca hepsini cevapladık. 

Hasta / vekili / yakınlarının yukarıdaki bilgileri anladığını düşünüyoruz. 

Lütfen aşağıdaki alanları el yazınızla doldurunuz. 

HASTA Adı Soyadı 

Doğum Tarihi: 

Adresi:…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon  Numarası.:.......................................................... 

İmza: 

Çok yaşlı veya bilinç kaybı var ise Yasal Temsilci(Vasi) veya Veli  /  

Hasta ile İlişkisi:………………………………………………………………………………………..                                   

Adı Soyadı:……………………………………………………………………………………………….. :.......................................................... 

Adresi:…………………………………………………………………………………………………… 

Telefon  Numarası.:.......................................................... 

İmza: 

Şahit 

Adı Soyadı:…………………………………………………………………………………………… :.......................................................... 

Adresi:………………………………………………………………………………………………… 

Telefon  Numarası.:.......................................................... 

İmza: 
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Hastanın Hekimi Doktor (Yrd. Doç. - Doç. - Prof. Dr. )  

Adı Soyadı: 

İmza: 

Araştırma Görevlisi Doktor  

Adı Soyadı: 

İmza: 

Hemşire 

Adı Soyadı: 

İmza: 

Tercüman (var ise) 

Adı Soyadı: 

İmza: 

Onamın Alındığı Tarih/Saat: 

 

Tetkik Ve Tedavi Reddi: 

    Hasta /Hasta Vekili/Yakını: 
Adı Soyadı:…………………………………………………………………………………………… :.......................................................... 

Adresi:………………………………………………………………………………………………… 

Telefon  Numarası.:.......................................................... 

 İmza 

 Yukarıda anlatılan bilgileri okudum ve doktorum tarafından bilgilendirildim. Yapılacak işleme 

kendi rızamla izin vermiyorum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


