
TIBBİ GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLAR İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Hastanın Adı-Soyadı:  
                              
Tarih:

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) tarafından hazırlanan bu onam formu size, tedaviniz 
sırasında çekilen fotoğrafların/videoların gelecekte ne şekilde kullanılacağını denetleme 
hakkı vermektedir.  
 
Fotoğrafların ve/veya video görüntülerinin saklanmasından ve amacı dışında 
kullanılmamasından veri sorumlusu olarak TATD Yönetim Kurulu sorumludur.  
 
Veri sorumlusu Kişisel Verileri Koruma Kanunun 6’ncı maddesinin (4) numaralı fıkrası ile 
22’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi kapsamında “Özel Nitelikli Kişisel 
Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemleri” almakla 
yükümlüdür. 
  
Tıbbi amaçla çekilen fotoğraflarınızın ve/veya video görüntülerinizin tıp eğitiminde ya da tıbbi 
yayınlarda kullanılabilmesi için aşağıdaki bilgileri okuyup, arka sayfadaki ifadelerden uygun 
bulduklarınızı imzalayınız.   
  
Bana Dr ……………………. tarafından anlatılanlar çerçevesinde kendimin veya vekili/vasisi 
olduğum kişinin tıbbi kayıtlarda yer alacak şekilde klinik tarafından onaylanan cihazlar 
kullanılarak, fotoğraflarım(n)ın çekilmesine ve/veya bu cihazlar yardımı ile resim / video 
görüntüsü alınmasına izin veriyorum.   
  
Fotoğraf çekilmesine ve/veya görüntülenmeye izin vermemem, benim veya vekili/vasisi 
olduğum kişinin tıbbi bakımını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Tıbbi amaçlı fotoğraf çekilmesi 
ve/veya görüntülerin alınmasına izin verirken bundan dolayı tarafıma herhangi bir ödeme 
yapılmayacağını veya eğitim ve araştırmalara destek olmak dışında bir yarar 
sunulmayacağını biliyorum. 
  
Fotoğraf çekilmesi ve/veya video görüntülenmesinde mümkün olduğunca yalnızca ilgili 
bölgenin kaydedileceği, mümkün olmadığı durumlarda kimliğimin açığa çıkmaması için 
gereken her türlü önlemin alınacağı hakkında bana güvence verildi. 
  
Eğer herhangi bir sorum olursa ya da ilerde onamımı geri çekmek istersem …………………. 
telefonundan  ……………………………….  ile temasa geçebilirim.   

        Bu formu imzalayarak, bana anlayacağım şekilde bilgi verildiğini kabul ediyorum.



Kişisel bilgilerim gizli kalmak şartıyla kimliğimin belirlenmesi mümkün olmayacak 
görüntülerin basılı ya da elektronik tıbbi kitap ve dergilerde kullanılmasına izin 
veriyorum. 
  

        
    

   
 
  

      
     

  
        

    
   
  

      
         

 
  

        
    

  
  
Eğer kimliğimin belirlenmesini mümkün kılacak görüntüler yayın amacıyla 
kullanılacaksa, aşağıda açıklanan somut amaç için yayınlanmasını onaylıyorum. Bu 
onay bundan başka yayınları kapsamaz:  
………………………………………………………………..........................................  
…………………………….………………………………………………………………… 
  

        
   

 
 
 
 
  

        

         
      

Görüntüleri alan ve bilgi veren kişinin adı-soyadı ve imzası:

Kişisel bilgilerim gizli kalmak şartıyla kimliğimin belirlenmesi mümkün olmayacak 
görüntülerin eğitim amaçlı olarak kullanılmasına izin veriyorum.

          
  

          
  

          
  

Kişisel bilgilerim gizli kalmak şartıyla kimliğimin belirlenmesi mümkün olmayacak 
görüntülerin ulusal/uluslararası veri tabanlarına araştırma amaçlı eklenmesi için izin 
veriyorum.

          
  

Kişinin/velinin/vasisinin (18 yaş altı çocuklar için ebeveyn ve çocuk) adı- 
soyadı ve imzası:

Kişinin/velinin/vasisinin (18 yaş altı çocuklar için ebeveyn ve çocuk) adı- 
soyadı ve imzası:

Kişinin/velinin/vasisinin (18 yaş altı çocuklar için ebeveyn ve çocuk) adı- 
soyadı ve imzası:

Kişinin/velinin/vasisinin (18 yaş altı çocuklar için ebeveyn ve çocuk) adı- 
soyadı ve imzası:

Ebru Ünal Akoğlu

Ebru Ünal Akoğlu

Ebru Ünal Akoğlu

Ebru Ünal Akoğlu


