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Biyobankalar hücre, doku, DNA/RNA, serum, plazma, idrar gibi biyolojik örnek tanımına 
giren tüm örneklerin arşivlendiği ve bu örneklerle ilgili bilgilerin veri tabanlarında gelecekte 
yürütülebilecek biyomedikal araştırmalarda kullanılmak üzere uzun süreli korunduğu alt 
yapılardır.  

H.Ü. Biyobankası, toplumda nadir görülen kalıtsal hastalıklarda tanı, tedavi, ilaç geliştirme 
gibi biyomedikal / biyoteknolojik çalışmalara araştırma alt yapısı oluşturmak üzere 
biyolojik örneklerin ve bu örneklerle ilişkili kişisel ve tıbbi bilgilerin kişilerin mahremiyeti 
korunarak ve örneklerin kalite güvence sistemleri oluşturularak güvenli bir şekilde saklandığı 
bir kolaylık birimidir. Örneklerin eldesi, işlenmesi ve örneklere erişim, ulusal/uluslararası 
biyobanka yönetişimi çerçeve kurallarına göre yürütülmektedir.  

Nadir hastalık örnekleri onam ehliyeti bulunmayan yaştaki kişilerden elde edildiği durumda 
onam ebeveynlerden alınmaktadır.  

Örneklerinizin uzun vadede yürütülebilecek ancak henüz tanımlanmamış olan her türlü 
araştırmada size tekrar başvuru gerektirmeyecek şekilde kullanılabilmesi için Geniş Onam 
istenmektedir.  

Kişisel Bilgilerin Mahremiyeti  

• Size ait kişisel ve tıbbi bilgiler şifreli bir bilgisayarda korunacaktır ve bu bilgisayara 
erişim sadece yetkilendirilmiş biyobanka çalışanları tarafından mümkündür.  

• Biyolojik örnekler **kodlanarak saklanacaktır; bireyi tanımlayıcı kişisel bilgiler 
(isim, soyadı gibi kimlik bilgileri) laboratuvar çalışmalarında ve araştırma 
sonuçlarının çıktılarında kullanılmayacaktır.  

• Kişisel ve tıbbi bilgileriniz yasalarla zorunlu tutulan haller ve merciler hariç iş 
yeri, eğitim kurumu ve sigorta şirketi gibi üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.  

• Örnekler gönüllülük esasına dayalı olarak toplanmaktadır, ticari bir karşılığı yoktur.  
• Sizden alınan örnekler süre kısıtlaması olmaksızın saklanacaktır.  

**Biyobanka kodlama sistemimiz psödoanonimizasyon şeklindedir. Diğer bir 
deyişle biyolojik örneğinize ait kişisel ve tıbbi verileriniz özel bir tanımlayıcı kod 
verilerek veri tabanlarında korunmaktadır.  

Alt Yapı ve Örnek Güvenliği  

• Biyobanka, fiziksel mekan ve alt yapı açısından güvenlik sistemleri ile sadece yetkili 
personelin erişimine izin verilen laboratuvarlardan oluşmaktadır.  

• Biyolojik örneklerin bankalandığı kriyoprezervasyon ünitesi klima, jeneratör ve 
kesintisiz güç kaynağı ile korunmaktadır. Ünitede, herhangi bir elektrik kesintisi ve ısı 
değişimi durumunda yetkili personele ulaşımı sağlayan alarm sistemi mevcuttur.  

• Kişisel ve tıbbi bilgilerin bulunduğu mekanlar, sadece yetkili personelin erişimine izin 
verilecek şekilde kilitli laboratuvarlardır.  

 

 



Örneklere Erişim  

• Nadir hastalıkların tümünde tanı ve tedavi henüz mümkün değildir. Bu açıdan 
biyolojik örneklerin araştırmalara açılması yeni tanı testlerinin geliştirilmesi, yeni 
tedavi ve ilaç keşfi için hızlandırııcı olmaktadır. Biyolojik örneğinizin bankalanması 
şu anda size veya ailenize bir tanı hizmeti vermeyebilir. Ancak uzun vadede 
hastalığınızla ilgili elde edilebilecek bilgiler size ve bu hastalıktan etkilenmiş diğer 
kişilere/ailelere/topluma tanı ve tedavi açısından yarar sağlayacaktır.  

• Araştırma amaçlı olarak örnekleriniz ve kişisel/klinik verileriniz diğer ulusal ve 
uluslararası araştırma kurumları ile paylaşılabilir.  

• H.Ü. Biyobanka örnek kataloğu ulusal ve uluslararası Nadir Hastalık Veri 
Tabanlarında yer alabilir; bu durumda kişisel ve klinik bilgileriniz saklı tutulacaktır.  

• Örneklerin bankalanma süresi içerisinde, onamınızı ve biyolojik örneğinizi çekme 
hakkına sahipsiniz. Bu durumda talebinize bağlı olarak örneğiniz ve verileriniz imha 
edilebilir veya size verilebilir.  

Araştırma Sonuçlarının Bildirimi  

Örneklerinizin kullanıldığı araştırmalarda elde edilen sonuçları öğrenmek veya öğrenmemek 
hakkınız bulunmaktadır. Lütfen uygun olan kutuyu işaretleyiniz:  

-Sonuçların bildirilmesini istemiyorum � 
-Sonuçların tanı ve tedaviye yol açmasa da bildirilmesini istiyorum � 
-Sonuçların sadece önleyici veya tedaviye yönelik olduğu durumlarda bildirilmesini 
istiyorum � 

Katılmayı kabul ettiğiniz takdirde sizden 10-20 cc kan alınacaktır. Kan almanın ciddi bir riski 
bulunmamaktadır. Ancak bazı durumlarda iğne yerinde acı, kanama ve morarma olabilir.  

Yukarıdaki bilgileri okudum. H.Ü. Biyobankası amaç ve içeriği hakkında açıklamalar 
yapıldı. Örneği geniş onam kapsamında vermeyi kabul ediyorum:  

İsim, Soyadı, İmza (Katılımcı /Hasta/Ebeveyn) Tarih 
Katılımcıya yukarıdaki bilgiler sözel olarak verilmiş, H.Ü. Biyobankası amaç ve içeriği 
açıklanmıştır.  

 

İsim, Soyadı, İmza (Klinik Sorumlu/Araştırma Sorumlusu) Tarih  

 

Sorularınız için 0-312-305 2455 no’ lu telefondan bilgi alabilirsiniz.  
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