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 Ticari Amaçlı Biyobankalar 

 Toplum Temelli Biyobankalar 

 Hastalığa Özgü Biyobankalar 

 Vaka Kontrol Biyobankaları 

 Doku Bankaları 

 Klinik Araştırma İçerisindeki Biyobankalar 

 Guthrie Kartları/Yeni Doğan Tarama 

Programları 



 Çok sayıda örneğin kullanılabilmesi 
nedeniyle istatistiksel gücü yüksek 
araştırmalar yapılmasına, 

 Hastalık risk faktörlerinin araştırılmasına, 

 Farmakogenomik ilaç araştırmalarına, 

 Kişiye özgü tıbbi uygulamaların 
geliştirilmesine, 

 Yeniden örnek alınması gerekmeksizin 
birçok araştırmanın yapılabilmesine ve 
tekrarlanabilmesine olanak sağlamaktadır. 



Genetik 

araştırma 

bulguları 

Kişisel sağlık 

verileri 
Kişisel bilgiler 

Dijital veri tabanı Diğer veri 

bankaları 



 Örneklerin mülkiyeti, 

 Aydınlatılmış onam,  

 Mahremiyet ve veri güvenliği, 

 Araştırma verilerinin paylaşılması,  

 Küçüklerin korunması,  

 Ticarileşme,  

 Faydanın paylaşımı 



 

Genetik materyal kime aittir? 

   vericiye, 

  araştırmacıya, 

  biyobankaya veya  

  hepsine birden 



 Maddi bir Varlığa Sahip Olma 

 Sınırlanabilir Olma 

 Üzerinde Bireysel Hâkimiyet Sağlanabilme 

 Kişi Dışı Varlık Olma 

 İktisadi Değer Taşıma 

 

 

 

 

 



 HUGO&UNESCO: İnsan DNA’sı ve bunun 
üzerinde elde edilen bilgiler insanlığın ortak 
malıdır. 

 WHO: Vericinin materyal üzerindeki mülkiyet 
haklarına özen gösterilmelidir.  

 WMO: Kişinin tıbbi kayıtları,DNA’sı, doku 
örnekleri kişiliğine bağlı bilimsel mülkiyetidir.  

 

    Ulusal hukuklar arasında büyük farklılıklar 
mevcuttur. Avrupa hukuk doktrini ve biyoetik 
komiteleri genel olarak kişinin organ, doku veya 
hücreleri üzerinde mülkiyet hakkını kabul 
etmemektedir. 



 İnsan vücudu ve vücut parçaları herhangi bir 
biçimde finansal çıkar amaçlı kullanılamaz  

(Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından 

İnsan Hakları Sözleşmesi), 

 ABD’de özel mülkiyet kavramı yerine “en iyi 
genel yarar” yaklaşımı(W.J. Catalona 2008), 

 Vericinin elde edilen kazançlardan 

yararlandırılması kararı (Moore,1990) 



  

 Biyolojik materyaller için başkasının hiçbir 

şekilde tasarrufta bulunamayacağını 

esas alan “kişiye ait mülkiye yaklaşımıyla, 
vücuttan bir kez ayrıldıktan sonra artık 

hiçbir biçimde vericisiyle ilişki 

kurulamayacak olan “geleneksel” 
yaklaşım arasında bir denge 

kurulmaktadır. 



 Anlaşılması güç, 

 Genetik bilginin özel konumu, kimin bilgisi? 

 Katılımcının zarar görme olasılığı az, 

 Katılımcının somut bir yarar elde etmesi zor 

 Araştırmalar hakkında yeterli bilgi verilemez, 

 Katılımcıya tekrar başvurma veya 

geribildirim gerekliliği, 

 Bilimsel yöntem farklılıkları 

 



 Açık onam (Geniş Onam)  

 Genel (Boş) Onam 

 Şarta Bağlı Onam (Veri Kullanımı 

Koşullarına Yetki Verme)  

 Toplu (Kolektif) Onam 



 Mahremiyetin korunması, 

 Kişilerin katılımı serbestçe 

reddedebilmesinin sağlanması, 

 Sürecin etik açıdan izleniyor olması, 

 Önemli bilimsel yarar beklentisi, 

 Tekrar onam alınmasının olanaklı 

olmaması 



 Bireylerin genetik yatkınlıkları hakkında 

tahminde bulunmayı sağlayabilir. 

 Bireysel olduğu gibi ailesel ve toplumsal 

nitelik de taşır. 

 Çok çeşitli amaçlar için kullanılabilir. 

 Bireyin geleceğinde ve gelecek planları 

üzerinde etkili olabilir. 

 Genetik bilgi üzerinde kişisel kontrol 

neredeyse olanaksızdır. 

 



 Biyobanka katılımcısı açısından 

gerçekleşebilecek en önemli risk, 

kendisine ait olan hassas bilgilerin 

uygunsuz kullanımıdır.  

 Katılımcı veri güvenliğinin sağlanacağına 

ve uygun amaçlarla kullanılacağına 

dönük bir güven göstermektedir. 



 Anonimleştirme, 

 Kısmi anonimleştirme;  

• katılımcının onamının kısmi anonimleştirmeyi 

kapsaması ve verilere ulaşımın tam güvenlik 

altına alınmış olması durumunda uygun 

bulunmaktadır. (WHO) 

• Verilerin güvenliğini koruyan hukuki 

düzenleme gereklidir. (WMA) 

• Aydınlatılmış onamın kapsamında 

bulunmalıdır. (HUGO) 



 HUGO, kamu yararı açısından genetik veri 
tabanlarında yer alan bilgilerin serbest 
dolaşımını uygun görmektedir. 

 UNESCO, verilerin sınırlar arası dolaşımının 
ülkelerin iç hukuklarına uygun bir şekilde 
yapılmasını önermektedir. 

 COE, verilerin uluslararası dolaşımı için ilgili 
ülkenin eşit düzeyde veri koruma güvencesi 
veriyor olmasını şart koşmaktadır. 

 WHO, genetik verilere erişimin bağımsız 
düzenleyici organlarca denetlenmesini 
önermektedir. 



 Mesleki görev veya sorumluluk duygusu, 
 Elde edilen bulgunun kesinlik derecesi, 

 Sonuç bildirilmediğinde oluşabilecek zararın boyutu, 

 Kesin olmayan sonuçların bildirilmesi sonucunda 
oluşabilecek zararın boyutu, 

 Öğrenilen hastalık veya tıbbi durumla ilgili olarak 
yapılabilecek bir şeylerin olup olmaması, 

 Yasal zorunluluklar veya engellemeler, 

 Biyobanka idaresi ile katılımcı ilişkisi, 

 Katılımcının daha önce öğrenme konusunda belirtmiş 
olduğu arzunun varlığı, 

 Bulguların zamanlaması 

 



 Avrupa Konseyi Biyotıp Sözleşmesi (1997) 

 Avrupa Konseyi’nin biyolojik materyaller 
üzerinde yapılan araştırmalarla ilgili olarak 
tavsiye kararı (2006) 

 Avrupa Konseyi’nin kişisel verilerin 
korunmasıyla ilgili direktifi (95/46/EC) 

 Avrupa Birliği’nin; insan kaynaklı doku ve 
hücrelerin bağışlanması, işlenmesi, 
saklanması ve dağıtımıyla ilgili direktif 
(2004/23/EC) 

 Avrupa Birliği’nin klinik araştırmalarla ilgili 
direktifi (2001/20/EC) 



 Sıklıkla ülke sağlık bakanlıkları veya ortak ulusal 
otoritelerce üretilmektedir,  

 Biyobankaların kurulması ve faaliyetleri, ulusal 
denetleyici otoritelerce izlenmektedir,  

 Biyobankanın idaresi tıbbi veya biyoloji disiplininden 
kişi veya kurumlarca yapılmaktadır, 

 Biyolojik materyallerin korunması için gerekli önemlerin 
alınması yasal düzenlemelere bağlanmıştır, 

 Anonim veya anonimleştirilmiş verilerin kullanılması 
olanaklı olmadığında veriler kodlandıktan sonra 
(psödoanonimizasyon) kullanılmaktadır, böyle 
durumlarda mahremiyetin sağlanabilmesi için çifte 
kodlama gibi geçici ek güvenlik önlemleri alınması 
gerekmektedir 



 Araştırma etik komiteleri araştırmanın 
amacını ve kurgulanışını denetlemektedir,  

 Biyolojik materyallerin ülke dışına transferi 
söz konusu olduğunda sınırlamalar veya 
özel koruyucu önlemler alınması 
gerekmektedir, 

 Çocuklar veya diğer örselenebilir gruplar 
üzerinde araştırma yapılacaksa vekil ya da 
vasisinin onamı şart koşulmaktadır, 

 Katılımcı dilediği anda araştırmadan geri 
çekilebilmekte ve kendisiyle ilişkili örneklerin 
ve verilerin yok edilmesini isteyebilmektedir. 

 



 Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotip 

Sözleşmesi, 1997  

 Anayasa 

 Kişisel Verilen Korunması Kanun Tasarısı 

 Hasta Hakları Yönetmeliği 

 Türk Ceza Kanunu (md. 135) 

 Türk Medeni Kanunu (md.23, 24,25) 



Hukuk sistemimizde, 

 Biyobankalara özgü bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 

 Genetik materyalin hukuki niteliği açık 

olarak belirlenmemiştir. 

 Genetik materyal insan kökenli biyolojik 

maddeler gurubunun içerisinde 

değerlendirilmiştir. 

Bu değerlendirme yeterli midir? 



Türkiye için hazırlanacak Biyobanka Yasası, 

 Kişi hak ve özgürlüklerini zedelemeden 

bilimsel araştırmaların önünü açmayı 

hedeflemeli, 

 Avrupa Birliği’nin normlarına uygun, tüm 
taraflar açısından kapsayıcı, açık 

anlaşılabilir olmalıdır.  

 

 



 Biyolojik materyaller üzerindeki mülkiyet 

hakkı 

 Özerkliğe saygı ilkesi kapsamında 

aydınlatılmış onam 

 Mahremiyetin ve veri güvenliğinin 

sağlanması 

 Yönetim sorunları ve şeffaf yönetim 

 Denetleyici organlar 



 Biyolojik örnekler kime aittir? 

  vericiye mi? 

  araştırmacıya mı? 

  biyobankaya mı? 

  

Kişinin, ailesinin ve toplumun çıkarlarını hep 

birlikte değerlendiren yeni bir tanım:  

   “BİYOLOJİK MÜLKİYET” 

 



  

 Katılımcının daha az riske girme ve elde 

edilecek bilimsel yararın çok yüksek olma 

olasılığı  olan biyobankalar için; 

 Geniş Onam mı, Boş Onam mı yoksa Şarta 

Bağlı Onam mı? 

 Türkiye için hazırlanacak Biyobanka Yasası 

nasıl bir onam kullanılmasını sağlamlıdır?   



 Mahremiyetin korunması: Vericinin 

tanımlanabilir olmasının önlenmesi en 

garantili yöntemdir. 

Uygulamada yeterli midir? 

 Güvenliğin sağlanması: Kişisel kontrol ile 

kurumsal mekanizmalar arasında bir denge 

kurulması esastır. 

Bu denge nasıl kurulmalıdır? 

 Özel sektör katılımı ayrıca düzenlenmelidir. 

Nasıl düzenlenmelidir? 

 



Biyobankalarda karşılaşılan yönetim sorunları: 

 Standartların oluşturulması, 

 Denetleyici mekanizma ve organların 

geliştirilmesi, 

 Hasta ve araştırmanın diğer taraflarının 

çıkarlarının dengelenmesi 

 Biyobankaların görev ve sorumluluklarının 

belirlenmesi 

Bu sorunları çözmek için Geleneksel Yönetim 

biçimleri yeterli mi? 



Biyobankalarda ŞEFFAF bir yönetim 

politikası yürütülmesi esastır. 

 

 Biyobankalar, şeffaf olabildikleri ölçüde 

mahremiyetin veya genetik bilginin 

korunması konularında toplumda doğru 

bir şekilde algılanabilecektir. 



 

 Bilimsel danışma kurulları 

 Verilerin biyobankalarca kullanımını 

denetleyen birimler 

 Etik kurullar 

 Örnek kabulüyle ilgili kurullar  



 Biyobankaların sürdürülebilir bir başarıya 

ulaşmasının ve tıbbi araştırmalar için 

geniş olanaklar sunabilmesinin en temel 

koşulu toplumsal desteğin sağlanmasıdır. 

 Hastaların katılımı ve hasta temsilcilerinin 

biyobanka aktivitelerinde etkin olmaları, 

biyobankanın başarısında önemli bir 

etken olmaktadır.  




