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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
AYDINLATILMIŞ ONAM BİLDİRGESİ 

4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği 
Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda kabul edilmiştir. 

20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği 
II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiştir. 

Aydınlatılmış onam; karar verme yeterliğine sahip bir bireyin, kendisine 
uygulanacak tanı, tedavi yöntemleri ve diğer uygulamalar konusundaki tüm 
seçenekleri, bu yöntemlerin olası olumlu ya da olumsuz sonuçlarına ilişkin 
bilgileri aldıktan ve anladıktan sonra, yapılacak işlemlere izin verme, kabul etme 
sürecidir. Bu uygulamanın temel amacı, bireyin kendisi hakkında karar verme 
hakkını korumak ve her tür tıbbi uygulama sürecinde sorumluluğu paylaşmaktır. 
Aydınlatılmış onam alınması, tıbbın bütününü kapsayacak biçimde tanı koyucu, 
tedavi edici ve koruyucu hekimlik uygulamaları ile birlikte, insanlar üzerindeki 
araştırmalarda da zorunludur. 

Türk Tabipleri Birliği aşağıdaki ilkeleri kabul eder: 

• Aydınlatma süreci hastanın yaşına, kültürel, toplumsal ve ruhsal durumu gibi 
koşullara özen gösteren bir uygunlukta olmalıdır. 

• Kendisi dışında bilgilendirilecek kişileri hasta belirlemelidir. 

• Her tıbbi uygulama için ayrı ayrı aydınlatılmış onam alınmalıdır. 

• Hastanın karar verme yeterliğinin bulunmadığı durumlarda onam, varsa 
hastanın yasal temsilcisinden alınır. Hastanın yasal temsilcisinin onam vermediği 
ve hastanın yaşamının tehdit altında olduğu durumlarda girişimde bulunabilmek 
için yasal mercilerden izin alınmalıdır. 

• Hastanın yetkili yasal temsilcisi olmadığında ve acil tıbbi müdahale 
gerektiğinde, daha önceden hastanın kuşkuya yer bırakmayan şekilde bu 
durumda girişime onam vermeyi reddettiğini gösterir bir irade beyanı yoksa, 
hastanın onam verdiği varsayılarak tıbbi girişimde bulunulmalıdır. 

• Çocuklarda ve karar verme yeterliği olmayan hastalarda yasal temsilcisinin 
onamı alınmalıdır. Bununla birlikte, çocuk ve karar verme yeterliği olmayan 
hasta elden geldiğince aydınlatılmalı ve olabilecek en geniş ölçüde karar alma 
sürecine dahil edilmelidir. 

• Bireyin vermiş olduğu aydınlatılmış onamı dilediği zaman geri alma hakkı 
vardır. 

• Sağlıkla ilgili her türlü girişim, kişinin özgür ve aydınlatılmış onamı ile yapılır. 
Alınan onam, eksik aydınlatma, baskı ya da yanıltma yoluyla alındıysa 
geçersizdir. 




