
ARAŞTIRMA AMAÇLI ÇALIŞMA İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU  

     

 

8-17 Yaş Arası Çocuklar için Hasta Bilgilendirme ve Gönüllü Olur Formu 

 

Sevgili hasta,  

Nadir görülen bir akciğer hastalığı tanısıyla izlenmektesin. Bu nedenle senden Avrupa 

Çocukluk Çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalığı Kayıtları ve Biobankasına katılmanı 

istemekteyiz(chILD-EU register). Kayıt ve diğer konularla ilgili bilgilendirmek için aşağıdaki 

metni okumanı istiyoruz. Ayrıca doktorun ve ailen de seninle bu kayıtlar konusunda 

konuşacaklar.   

Akciğerinde mevcut olan hastalık çok nadir görülen bir hastalıktır ve senin ülkende her yıl bir 

ya da daha fazla çocuk seninkine benzer şekilde akciğer hastalığı tanısı almaktadır. Ayrıca 

senin akciğer hastalığının yanında diğer daha nadir olan akciğer hastalıkları da çocuklarda 

görülmektedir. Bu hastalıklar çok nadir görüldüğünden yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu 

araştırma hastalığının daha iyi anlaşılabilmesine ve yeni tedavi yöntemlerinin 

geliştirilebilmesine olanak sağlayacaktır.  

Bu nedenle sana ve ailene hastalığınla ilgili bazı sorular yöneltecek ve sana bazı testler 

yapacağız. Seninle ilgili bilgiler ve senden alınan örnekler toplanacak ve kayıt edilecektir. 

Bunların ne anlama geldiğini aşağıda açıklamaya çalışacağız: 

Öncelikle, doktorun sana ve ailene hastalığınla ilgili sorular soracak ve sonrasında yılda bir bu 

sorular tekrarlanacaktır. Ayrıca senden alınacak idrar, kan ve doku örneğine ihtiyacımız 

olacaktır. Örnekler rutin kan ya da doku örneklemesi sırasında alınacaktır. Bunun anlamı 

senden ayrıca bir kan örneği alınmayacak; ancak kan alınması sırasında ek bir tüpe örnek 

alınma işlemi yapılacaktır. Aynı işlemler akciğerinden ve akciğer lavaj sıvısından elde 

edilecek örnekler için de geçerlidir. Bu örnekleri kullanarak hücrelerinin genetik yapısındaki 

değişiklikleri de test etmek istiyoruz.  

Senden alınan bilgiler adınla kayıt edilmeyecek, yerine bir kod kullanılacak ve böylece diğer 

insanlar bilgilerin sana ait olduğunu bilemeyecektir. Hastalığın nadir görülen bir hastalık 

olduğundan bilgilerin saklanması için zaman sınırı bulunmamaktadır. 18 yaşına girdiğinde 

sana bu çalışmaya katılımcı olarak devam etmeyi isteyip istemediğini tekrar soracağız.  

Bu çalışmaya katılmak sana doğrudan fayda sağlamayabilir. Bununla birlikte, hastalığınla 

ilgili deneyimleri olan diğer doktorlar tanının konulmasında ve hastalığının tedavisinde senin 

doktoruna destek olacaktır. Ayrıca seni ve aileni yeni çalışmalara katılma konusunda 

bilgilendireceğiz. Bu nedenle senin adresine ve telefon numarana ihtiyacımız vardır. Bu 

çalışmaya katılman sana herhangi bir zarar vermeyecektir.  

Bilgilerinin çalışmaya dahil olmayan yabancılar tarafından öğrenilmemesi konusuna dikkat 

edeceğiz. Aynı zamanda kabul etmediğin sürece bilgilerin üçüncü kişilerle 

paylaşılmayacaktır. Kabul edersen, bilgilerin kimliğin belirtilmeden paylaşılabilir. Bunun 

anlamı diğer insanlar bilgilerin sana ait olduğunu görmeyecektir.  

Bu çalışmaya katılman için senden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya katılman 

için sana bir ödeme de yapılmayacaktır. Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsin. Katılım 

tamamen isteğe bağlıdır ve reddettiğin takdirde sana uygulanan tedavide herhangi bir 

değişiklik olmayacaktır. Yine çalışmanın herhangi bir aşamasında onayını çekme hakkına 

sahipsin. 

 

 

 

 

 

 



Katılımcının onayı: 

Prof Dr Nural Kiper ve Dr Nagehan Emiralioğlu tarafından H.Ü. Çocuk Göğüs Hastalıkları 

Ünitesi’ nde tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler 

bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra   çocuğum ve ben böyle bir araştırmaya katılımcı olarak 

davet edildim.  Açıklamayı dinledim ve formu okudum. 

 Eğer bu araştırmaya katılmayı kabul edersem, hekim ile aramızda kalması gereken bana ait 

bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına 

inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel 

bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. 

 Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. ( 

Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden 

bildirmemin uygun olacağının bilincindeyim ). Ayrıca tıbbi durumuma zarar verilmemesi 

koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma dışı tutulabilirim. 

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. 

 İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi 

müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. ( Bu tıbbi müdahalelerle ilgili 

olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim ). Araştırma sırasında bir sağlık sorunu  ile 

karşılaştığımda; herhangi bir saatte hangi araştırıcıyı, hangi telefon ve adresten 

arayabileceğimi biliyorum. ( Dr. Nagehan Emiralioğlu 05334165968 ) 

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun kendi tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini 

de biliyorum. 

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir 

düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde   çocuğumun “katılımcı” ( denek ) 

olarak yer almasına karar aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve 

gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 

 

Katılımcı                    

Adı, soyadı: 

Adres: 

Tel.  

İmza 

 

Görüşme tanığı 

Adı, soyadı: 

Adres: 

Tel. 

İmza: 

 

Katılımcı ile görüşen  hekim            

Adı soyadı, unvanı: 

Adres: 

Tel. 

İmza : 

 

 



 

 

GENETİK ARAŞTIRMALARDA 

AİLE BİREYLERİ  İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM 

 

 

Sayın......................................... 

 

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı “Çocukluk Çağında Nadir 

Görülen İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları ” ile ilgili bir araştırma yapmaktadır. Bu araştırma 

birçok Avrupa akademik topluluğundan oluşan bir grupla birlikte yürütülecektir. Bu 

kapsamda Avrupanın önde gelen bilim adamları ve pediatrik göğüs hastalıkları uzmanlarıyla 

birlikte hastalığın farklı klinik durumları ile ilgili işbirliği yapmak istiyor ve klinisyenler, 

radyologlar, genetik uzmanları, pathologlarla bir arada uluslararası bir panel yapmayı 

hedefliyoruz Çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalıkları akciğerlerde gaz alışverişinde 

bozulma ile karakterize nadir görülen heterojen bir hastalık grubudur. Bu grup hastalıkta şu 

ana kadar tanımlanmış tanı ve tedavi protokolü elimizde mevcut değildir. Bu çalışma ile 

çocukluk çağı interstisiyel akciğer hastalıklarının tanıda farkındalığının sağlanması 

hedeflenmektedir. Konu ile ilgili standardize tanı basamakları oluşturulacak, sonuçlar 

değerlendirilecek ve tedaviye yönelik protokoller oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu çalışma ile 

bu tip hastalıklara neden olan genetik faktörleri de araştırmayı hedefledik. Amacımız bu grup 

hastalığa doğru tanı koymak ve ileride daha etkin tedavi yöntemlerinin gelişmesine katkıda 

bulunabilmektir. Bu tip bir çalışma için az miktarda kan veya tükürük örneği yeterli 

olmaktadır. Etkin bir araştırma için çocuğunuz yanısıra ana-babalarından ve diğer aile 

üyelerinden de örnek olmak gerekli olabilir. Çocuğunuzda/ailenizde böyle bir hastalık 

bulunması nedeni ile eğer kabul ederseniz sizi de araştırmaya katmak istiyoruz.   

 Bu araştırmanın sonuçları yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacak ve kimliğiniz her 

zaman gizli tutulacaktır. Bu araştırmaya katılmanızdan dolayı sizden herhangi bir para talep 

edilmeyecektir. Aynı şekilde size de herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Toplanan kanlar 

öncelikle yurt içi, çok gerekli olduğu zaman yurtdışında bir laboratuvarda tetkik edilecektir.  

Araştırmaya katılmak isterseniz Prof. Dr. Nural Kiper veya Dr Nagehan Emiralioğlu. 

tarafından muayene edilecek, gerekli olduğunda fotoğrafınız çekilecek ve aile ağacı 

bilgileriniz çıkarılacaktır. Genetik analiz için kolunuzdan 1 tüp (10ml) kan alınacaktır. Bazen 

ikinci bir tüp kan daha almak gerekli olabilir. Ayrıca bazı durumlarda yanak içinden sürüntü 

ya da tükrük örneğinden de yararlanabiliriz. Bunun yanında tanı sırasında alınmış olan 

bronkoalveoler lavaj, doku biyopsisi örnekleri de kullanılabilir. Toplanan kanda yeterli 

genetik materyal elde edilemediği durumda ya da farklı bir metodla çalışılma gerekliliğinde 

toplanan kandan hücre çoğaltması yoluna gidilebilir. Bu işlem “hücre kültürü” olarak 

adlandırılır ve bu yolla hücreleriniz ölümsüz olarak çoğaltılabilir.  

 Kan alınırken iğne batması nedeniyle hafif bir acı duyabilirsiniz. Çok düşük bir 

ihtimal  olsa da kan alırken kanamanın uzaması ya da enfeksiyon gelişmesi riskleri olabilir. 

Yanak içinden sürüntü alınması halinde düşük bir ihtimalle de olsa sürüntü yerinde 

enfeksiyon görülebilir.  

Kişiye ait genetik bilgiler maddi ve sosyal açıdan istismar edilebilecek bilgilerdir. 

Örneğin genetik testte biyolojik anne ve babayı belirlemek mümkündür. O nedenle, araştırma  

sonuçlarının yalnızca bilimsel amaçlarla ve kimliğinizi gizli tutarak kullanılacağını tekrar 

vurgulamak istiyoruz. Araştırma sonucunda kendinizde bu hastalık görülmese bile hastalığa 

yol açabilecek genleri taşıdığınız ve çocuğunuza kalıtmış olduğunuz ortaya çıkabilir. Bu 



bilgileri herhangi bir ücret talep etmeden size bildirebiliriz. Bilgi edinmek istemiyor iseniz 

lütfen yazılı formun altında belirtiniz. 

Bu risklere ek olarak örneğinizde tüm genom bilgilerinizin elde edileceği geniş ölçekli 

bir analiz yapılması da gerekli olabilir. Bu analiz sonucunda çocuğunuz/ailenizdeki bu 

hastalık dışında başka hastalıklar için taşıyıcı ölduğunuz ya da ileride bu tarz  hastalıkları 

geliştirebileceğiniz bilgisi edinilebilir. Buna ek olarak bazı hastalıklara yatkınlık yaratan 

genom değişikliklerini de taşıdığınız saptanabilir. Bu bilgilerin büyük bir kısmı henüz klinik 

önemi ispatlanmamış araştırma düzeyinde olan bilgilerdir. Bu nedenle çalışmada “Çocukluk 

çağı İnterstisiyel Akciğer Hastalıkları” oluşumunda klinik önemi olduğu kesinlik kazanmış 

olan bilgileri herhangi bir ücret talep etmeksizin size iletebiliriz. Diğer bilgiler kimlik 

bilgileriniz ile ilişkilendirilmeden veri bankalarına eklenerek araştırıcıların kullanımına 

açılabilir.    

Tarafınızdan alınan örneğin saklanması ve  ileride yapılacak diğer çalışmalarda 

kullanımı ancak sizin izninize tabidir. Bu örnekler uzun yıllar saklanabilir ve başka genetik 

araştırmalarda örneğin kontrol örneği olarak kullanılabilir. Lütfen yazılı formun altındaki 

seçeneklerden  size uygun olan bir tanesini işaretleyerek bu konudaki görüşünüzü belirtiniz.    

Sizinle ilgili tıbbi bilgiler gizli tutulacak, ancak çalışmanın kalitesini denetleyen 

görevliler, etik kurullar ya da resmi makamlarca gereği halinde incelenebilecektir. Sizinle 

ilgili tıbbi bilgiler kimlik belirtilmeden tıp öğrencilerinin eğitiminde veya bilimsel nitelikte 

yayınlarda kullanılabilir. Bu amaçlar dışında kayıtlar kullanılmayacak ve başkalarına 

verilmeyecektir.  

 Araştırmaya katılmak zorunda olmadığınız gibi araştırmaya katılmayı kabul 

ettiğinizde, istediğiniz anda ayrılma hakkına da sahipsiniz. Ancak bu kararınızı bize önceden 

bildirirseniz araştırmanın bozulmasına meydan vermemiş olursunuz. Katılmak 

istemediğinizde şu anda sürdürülen tedavi işlemleri bundan etkilenmeyecektir. 

 

 

Katılımcının  Beyanı 

  

 Prof. Dr. Nural Kiper tarafından Çocukluk Çağı Nadir Görülen İnterstisiyel Akciğer 

Hastalıkları ile ilgili genetik araştırma hakkında bana bilgi verildi. Araştırmanın amacı, 

uygulama biçimi ile riskleri ve  tıbbi bilgilerimle ilgili gizliliğin sağlanacağı konusunda 

yeterli açıklama yapıldı. Araştırma ile ilgili sorularım için Prof. Dr. Nural Kiper (Tel: 

03123051224) ve Dr Nagehan Emiralioğlu ( Tel:05334165968)  ile temas edebileceğim bana 

bildirildi. İstediğim zaman araştırmadan çekilebileceğimi biliyorum. Araştırmaya katılımımın 

tamamen gönüllü olduğu, katılmam ya da katılıp daha sonra araştırmadan çekildiğim durumda 

tedavi ve tetkiklerimin bundan etkilenmeyeceği belirtildi. Bu araştırmaya kendi gönüllü 

onayım ile  kendimin /çocuğumun katılmasına olurum vardır.  

 

 

 

  _____________________  ___________    ________________ ___________ 

Katılımcı                 Adı Soyadı                   Doğum Tarihi         Adres/Tel                 

İmza 

      

 

 

 

 _____________________  ___________    ________________ ___________ 



Veli/Vasi               Adı Soyadı                   Doğum Tarihi         Adres/Tel                 

İmza                    

 

 

 

 

_____________________  ___________    ________________ ___________ 

Tanık                    Adı Soyadı                   Doğum Tarihi         Adres/Tel                 

İmza 

 

 

 

Hekim: 

 

Adı Soyadı :  

 

Adres/Tel : 

 

İmza  :  

 

 

Görüşme tarih ve saati: :  

 

Bu çalışmada elde edilecek kendimle ilgili bilgileri, 

Öğrenmek istiyorum  (      ) 

Öğrenmek istemiyorum (      ) 

 

 

 Tarafımdan alınan kodlanmış* örneğin yalnızca önerilen çalışma için kullanımını 

onaylıyorum; ileride yapılması olası diğer çalışmalar için onay vermiyorum. 

 Tarafımdan alınan kodlanmış örneğin, araştırma konusuyla bağlantılı diğer çalışmalarda 

kullanımını onaylıyorum, ancak farklı çalışmalar için tekrar bilgilendirilmek ve yeni onay 

vermek istiyorum. 

 Tarafımdan alınan kodlanmış örneğin gelecekte her türlü genetik çalışmada (kimliğim ile 

bağlantısız) olarak kullanılmasını onaylıyorum. 
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