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Hasta olarak size uygulanacak olan işlem hakkında karar verebilmeniz için, işlem öncesinde, 

durumunuz ve önerilen cerrahi, tıbbi yada tanısal işlem ve diğer tedavi seçenekleri hakkında 

bilgi alma hakkına sahipsiniz. Bu belge ve açıklayıcı konuşma ile size önerilen medikal veya 

cerrahi girişimin tanımı, gerekliliği, riskleri, tedavi seçenekleri, tedavi uygulanmazsa 

karşılaşabileceğiniz sonuçlar hakkında bilgi verilmektedir. Girişim hakkında bilgilendirildikten 

sonra girişimi kendi isteğiniz ile kabul ya da reddedebilirsiniz. Size sunulan bilgilerden 

herhangi birini anlamakta güçlük çekerseniz hekiminize açıklaması için lütfen danışınız. 

 

Merkezimiz, gebe kalmanız durumunda doğum eyleminiz gerçekleşene kadar takibinizden 

sorumludur. Bu kapsamda gebe kalmanız durumunda, gebeliğinizin takibi merkezimizdeki 

uzman hekimler, doğumunuz ve gereklilik durumunda yoğun bakım hizmetleri (erişkin ve 

yenidoğan) ise anlaşmalı olduğumuz hastanedeki uzman hekimler tarafından yapılacaktır. 

Bunlarla ilgili tüm maddi sorumluluk hastaya aittir.  

 

Takibe merkezimize gelmeyi tercih etmezseniz veya il dışında takip olma zorunluluğunuz 

varsa takiplere hangi merkeze/hastaneye gittiğinizi veya gideceğinizi her ay yazılı olarak (faks 

ile) bize bildirmek zorunluluğunuz bulunmaktadır. Bizim size ulaşabilmemiz için bize iletişim 

bilgilerinizi doğru ve eksiksiz vermeniz ve her türlü telefon ve ikametgah değişikliğini 

tarafımıza yazılı olarak (faks ile) bildirmeniz zorunludur. 

 

Talep etmeniz halinde soy bağını tespit amacıyla ücreti karşılığında DNA testi yaptırabilirsiniz.  

 

Tedaviniz ile ilgili yasal düzenlemeye göre ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 90. ve 231. maddeleri 

şu şekildedir;  



 

TÜRK CEZA KANUNU’nun İNSAN ÜZERİNDE DENEY ile ilgili 90. Maddesi;  

(1)İnsan üzerinde bilimsel bir deney yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.  
(2)İnsan üzerinde yapılan rızaya dayalı bilimsel deneyin ceza sorumluluğunu gerektirmemesi 
için;  

a)Deneyle ilgili olarak yetkili kurul veya makamlardan gerekli iznin alınmış olması, 
b)Deneyin öncelikle insan dışı deney ortamında veya yeterli sayıda hayvan üzerinde 
yapılmış olması, 
c)İnsan dışı deney ortamında veya hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda 
ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe ulaşmak açısından bunların insan 
üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, 
d)Deneyin, insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı ve kalıcı bir etki bırakmaması, 
e)Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemlerin 
uygulanmaması, 
f)Deneyle varılmak istenen amacın, bunun kişiye yüklediği külfete ve kişinin sağlığı 
üzerindeki tehlikeye göre daha ağır basması,  
g)Deneyin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı olarak 
açıklanan rızanın yazılı olması ve herhangi bir menfaat teminine bağlı bulunmaması 
gerekir. 

(3)(Değişik fıkra: 31/03/2005 - 5328 S.K./7.mad) *1* Çocuklar üzerinde bilimsel deneyin ceza 
sorumluluğunu gerektirmemesi için ikinci fıkrada aranan koşulların yanı sıra; 

a)Yapılan deneyler sonucunda ulaşılan bilimsel verilerin, varılmak istenen hedefe 
ulaşmak açısından bunların çocuklar üzerinde de yapılmasını gerekli kılması, 
b)Rıza açıklama yeteneğine sahip çocuğun kendi rızasının yanı sıra ana ve babasının 
veya vasisinin yazılı muvafakatinin de alınması, 
c)Deneyle ilgili izin verecek yetkili kurullarda çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının 
bulunması gerekir. 

(4)Hasta olan insan üzerinde rıza olmaksızın tedavi amaçlı denemede bulunan kişi, bir yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, bilinen tıbbî müdahale yöntemlerinin 
uygulanmasının sonuç vermeyeceğinin anlaşılması üzerine, kişi üzerinde yapılan rızaya dayalı 
bilimsel yöntemlere uygun tedavi amaçlı deneme, ceza sorumluluğunu gerektirmez. 
Açıklanan rızanın, denemenin mahiyet ve sonuçları hakkında yeterli bilgilendirmeye dayalı 
olarak yazılı olması ve tedavinin uzman hekim tarafından bir hastane ortamında yapılması 
gerekir.  
(5)Birinci fıkrada tanımlanan suçun işlenmesi sonucunda mağdurun yaralanması veya ölmesi 
hâlinde, kasten yaralama veya kasten öldürme suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  
(6)Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, 
tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 
 
 
TÜRK CEZA KANUNU’nun ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME ile ilgili 231. Maddesi;  
(1)Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.  
(2)Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla 
karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 



 

Bu tedavinin uygulanabilmesi için öncelikle gebe kalmaya engel bir durumunuzun olmaması 

gerekir. Kadın menopozda olmamalıdır. Resmi nikahınızın olması kanuni zorunluluktur.  

 

Size …………………………………. tarihinde önerilen tüp bebek tedavisi (IVF, ICSI) infertil (kısır) 

çiftin gebe kalması amacıyla uygulanan yardımcı üreme teknikleridir. Bu teknolojiler şu 

aşamaları içerir: 

 

1. Kontrollü olarak yumurtalıkların uyarılması (ovülasyon indüksiyonu) için ilaç ve 

hormon kullanımı, 

2. Yumurta toplama işlemi (folikül ponksiyonu), hormonlar ve ilaçlar ile uyarılan 

yumurtalıklardan, yumurtanın ultrasonografi eşliğinde alınması ve yardımcı üreme 

tekniklerinde kullanılması, 

3. Toplanan oosit(ler)in eşin spermi ile fertilize edilmesi (döllenmesi), 

4. Bu döllenme sonucu gelişecek embriyoların, doktorların uygun göreceği zamana dek 

uygun bir şekilde bekletilmesi, 

5. Uterusa (rahim) transfer edilecek en uygun embriyoların doktor ve ilgili ekip 

tarafından seçilmesi,        

6. Embriyo nakli (transferi), yardımcı üreme teknikleri ile laboratuvar ortamında gelişen 

embriyoların annenin rahim boşluğuna verilmesi işlemi, 

7. Transfer edilebilecek kalitede artan embriyoların bulunması durumunda bunların 

dondurularak saklanması. 

 

Eğer donmuş embriyolar çözülüp transfer edilecekse şu aşamalardan geçilir: 

 

1. Rahim zarının (endometriumun), ilaç ve hormon kullanılarak transfer için hazır hale 

getirilmesi, 

2. Uterusa (rahim) transfer edilecek en uygun embriyoların doktor ve ilgili ekip 

tarafından seçilmesi,        

3. Embriyo nakli (transferi), yardımcı üreme teknikleri ile laboratuvar ortamında gelişen 

embriyoların annenin rahim boşluğuna verilmesi işlemi, 

 

Tüp bebek uygulamalarında en fazla 2 embriyonun transfer edilebildiği mevcut sistemde 

transfer yapılabildiği takdirde 35 yaşaltı kadınlar için % 60-70, 35 yaş ve üstü kadınlar içinse 

%45-50 arasında başarı oranları verilebilir.  

Her hasta, tüp bebek uygulamaları sırasında, değişik nedenlerle, embriyo transferi aşamasına 

ULAŞAMAYABİLİR ve siklusu o aşamada İPTAL edilebilir. İşlemin daima gebelik ile 

sonuçlanmayabileceği, gebelik olsa dahi daima miadında (zamanında), normal bir bebek ile 

sonuçlanamayabileceği unutulmamalıdır.  

 



 

Tüp bebeklerde de anormallik (fetal anomali) riskinin olduğunu ve gebelik oluştuğunda, 

gerektiğinde karından sıvı alınması gibi anomalileri araştırmak için uygulanacak testlerin 

risklerini özellikle anladık.  

 

CERRAHİ İŞLEM RİSKLERİ 

Planlanan cerrahi, medikal veya tanısal işlemlerle ilgili de risklerin olabileceği bilgisi verildi. 

Cerrahi, medikal veya tanısal işlemlerin tümüne özgü olan enfeksiyon, damarlarda ve 

akciğerde kan pıhtısı oluşumu, kanama, alerjik reaksiyon, kalp krizi, akciğerlerde havalanma 

azlığı (atelektazi) olabileceğinin ve hatta hayati risk olduğunun farkındayım. Bana 

uygulanacak olan girişimle ilgili ayrıca aşağıdaki risklerin de bulunduğu bana ayrıntılı olarak 

anlatıldı. 

 

Bana anlatılan bu risklerden bazıları oldukça enderdir. Yardımcı üreme teknikleri 

uygulamalarında, mevcut bir hastalığı olanlar (kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek kan 

basıncı, böbrek hastalığı, böbrek yada karaciğer nakli geçirmiş hastalar, pıhtılaşma bozukluğu 

ve damar hastalığı olanlar) ve sigara içenler daha fazla risk altındadırlar. Yukarıda belirtilen 

riskler dışında yardımcı üreme teknikleri kullanımına özel olan riskler şu şekilde sıralanabilir:  

 

Karın veya kasık boşluğunda (pelvik) enfeksiyon ve/veya abse oluşumu; kullanılan ilaç ve 

hormonlara bağlı yumurtalıkların aşırı uyarılması (ovarian hiperstimülasyon sendromu) ve 

buna bağlı karın içinde sıvı birikimi (asit), akciğerlerde sıvı toplanması (pulmoner ödem) ve 

solunum güçlüğü, yumurtaların aşırı büyümesi ve yırtılmasına bağlı ameliyat gerektirebilecek 

şekilde karın içinde kanama, yumurtaların kendi damar yapıları çevresinde dönerek ameliyat 

gerektirebilecek şekilde kanlanmalarının bozulması (over torsiyonu), toplardamarlarda pıhtı 

oluşumu (venöz tromboz); kan verilmesini gerektirecek kadar fazla kan kaybı; yardımcı 

üreme teknikleri kullanımı sonrası gebelik oluşmaması, gebeliğin erken dönemde düşük ile 

sonuçlanması, dış gebelik oluşması, rahmin içinde oluşacak sağlıklı bir gebeliğin yanında 

dışarıda da bir gebeliğin oluşması (heterotopik gebelik), yumurta alınması işlemi sırasında 

yumurtalık, rahim ve karın içinde büyük damarlarda hasar ortaya çıkması, çoğul gebelik 

oluşması ve sonrasında fetüs sayısının azaltılması işlemi (fetal redüksiyon). 

 

İŞLEME ALTERNATİFLER 

Aşağıdaki alternatiflerin benim için uygun olup olmayacağı ayrıntılı olarak benimle paylaşıldı. 

- Tedavisiz takip 

- Kendiliğinden gebeliğin oluşmasının beklenmesi 

- İlaçlar kullanılarak yumurtalıkların uyarılması ve yumurtlamanın sağlanması 

(ovulasyon indüksiyonu) ve/veya aşılama (intrauterin inseminasyon) 

 

 

 

 



 

TEDAVİNİN BAŞARISIZ OLMASI DURUMDAKİ SEÇENEKLERİNİZ 

- Tedavisiz takip 

- Kendiliğinden gebeliğin oluşmasının beklenmesi 

- Tekrar tüp bebek uygulanması 

 

 

ANESTEZİ 

Anestezinin ek riskler getirdiğini biliyorum ama ağrıdan korunmak için ve ağrının geçmesi için 

planlanan işlem ve ek işlemler için anestezinin kullanılmasını istiyorum. Bana sorulmadan 

anestezi yönteminin değiştirebileceğinin farkındayım. İşlem esnasındaki ağrı hissinin, 

anestezi hekimiyle konuşup seçebileceğim bölgesel (spinal ve epidural) veya genel anestezi 

ile giderileceği söylendi. Anestezinin benim ameliyatımı yapacak olan hekimin kontrolünde 

olmadığını ve her bir anestezik maddenin riskleri olabileceğini anladım. Herhangi bir anestezi 

yönteminin kullanılması sonucunda solunum problemleri, ilaç reaksiyonları, sinir 

zedelenmeleri, beyin hasarı gibi komplikasyonların olabileceğini ve hatta hayati risk olduğunu 

anlıyorum. Genel anesteziden kaynaklanabilecek diğer risk ve hasarlar ses telleri, soluk 

borusu, dişler ve gözlerde zedelenmedir. Bölgesel (spinal ve epidural) anesteziden 

kaynaklanabilecek başağrısı ve uzun süreli bel ağrısı dahil olmak üzere diğer riskleri 

anlıyorum. 

Anestezinin…………………………………………………………………………………………………................ 

(unvan ve kişi) tarafından veya onun gözetiminde verilmesine izin veriyorum. 

 

KAN ÜRÜNLERİ 

Gerekli olduğunda kan ürünlerinin kullanılmasını kabul ediyorum. 

 

ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEMEYEN DURUMLARIN TEDAVİSİNE ONAY  

Hekimimin durumumun gerektirdiği planlanmış işlemden başka ek veya değişik işlemleri 

gerektirecek farklı durumların girişim esnasında açığa çıkabileceğini anlıyorum. Bu durumda, 

hekimimin, durumumun ve sağlığımın gerektirdiği uygun ek girişimi yapmasını kabul 

ediyorum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SONUÇ 

Tıbbi uygulamaların kesin bir bilim olmadığını, sonuç veya tedavi konusunda garanti 

verilemeyeceğini anlıyorum. Onay belgesinde ve hekimimle olan görüşmemde bana 

durumum, uygulanacak işlem ve riskleri, tedavi seçenekleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Bu 

konuda sorumlulukların bize ait olduğunun bilincinde olduğumuzu, hiçbir şiddet, tehdit, 

telkin, maddi ya da manevi baskı altında olmaksızın önerilen yardımcı üreme teknikleri 

kullanımını kabul ettiğimizi ve ameliyat ile ilgili doğacak sonuçları gerek birbirimiz gerekse 

hekim ve hastane aleyhine kullanmayacağımızı, sonucuna katlanacağımızı ve bize önerilen 

 

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

 

işlemine onay verdiğimizi beyan ederiz. Kendimize ait transfere uygun embriyolardan, 

transfer sonrası artan olursa, dondurulması konusunda ayrıca bilgilendirme ve onam işlemi 

tarafıma yapılacaktır.  

 

Lütfen el yazınız ile “sözlü ve yazılı olarak çoğul gebelik ve başarısızlık durumu da dâhil her 

konuda uygulama ile ilgili yeterli olarak bilgilendirildim”, ifadesini yazınız ve formu 

imzalayanız. Okuryazar değilseniz sol elin başparmağını basarak imzalayınız.  

Hasta ya da hukuksal olarak sorumlu kişi 

 

 

 

 

 

Tarih:  
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