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                       Tarih: …… / …… / 20…… 

BARKOD 

T.C. KİMLİK NUMARASI :  

HASTANIN ADI SOYADI :  

DOĞUM TARİHİ : …… / …… / ………… 

CİNSİYETİ : KADIN ☐  ERKEK ☐  DİĞER ☐ 

CEP TELEFONU :  

GÖNDEREN DOKTOR :  

GÖNDERİLEN MATERYAL : 
Amniyon Sıvısı ☐ CVS ☐ Solid Doku ☐ 

Kemik İliği ☐ Periferik Kan ☐ Diğer ………… 

İSTENEN ANALİZ : ……………………………………………………………………………………………… 

GEBELİK HAFTASI  
(Prenatal örnekler için) 

: ………………………………………… SAT  : …………………… 

KLİNİK ENDİKASYONU : ……………………………………………………………………………………………… 

KULLANDIĞI İLAÇLAR : ……………………………………………………………………………………………… 

ŞİKAYETLERİ : ……………………………………………………………………………………………… 

AİLE ÖYKÜSÜ 
(Hastanın 1. ve 2. derece akrabalarından genetik hastalık / Anomalili çocuk) 

: ……………………………………………………………………………………………… 

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

Yapılacak genetik test sadece yukarıda belirtilen hastalık/endikasyonlar içindir. Bu test sizin ve/veya doğacak çocuklarınızın tamamen sağlıklı 
olacağını garantilemez. Test sonuçlarının normal bulunmasına karşılık hastada genetik ya da genetik olmayan başka hastalıklar ortaya 
çıkabilir. 
 
Yapıları gereği oldukça karmaşık olan bu testlerde yeterli hücre/DNA çoğalmasının sağlanamaması ve çok düşükte olsa sonucun hatalı olma 
olasılığı bulunmaktadır. Bireyin DNA’sında az görülen genetik varyasyonlar ya da testlerin komplike (detaylı-çok aşamalı) olmasından dolayı 
verilen sonuçlar % 100 doğrulukta olmayabilir. Tüm laboratuvarlar için kabul edilebilir hata oranı yaklaşık 1000 örnekte 1 olarak bilinmektedir.  
 
Numune transferi sırasında meydana gelecek olumsuzluklar için yeni numune tekrarı istenebilir. Bazı genetik testlerde canlı veya cansız 
hücre sayısının istenilen düzeyde olması gerekmektedir. Kültür çalışmaları ile yeterli canlı hücre elde edilemediğinde ya da moleküler 
çalışmalar için yeterli miktarda DNA elde edilemediğinde yeniden örnek istenebilir ve test tekrar edilebilir (ücretsiz). Herhangi bir şüpheli bulgu 
varlığında ebeveynlerden veya aile bireylerinden ilave test önerilebilir (ücretli). 
 
Bazı durumlarda aile üyelerine yapılan genetik testlerde belirtilmiş olan biyolojik ilişkilerle gerçek biyolojik ilişkilerin örtüşmediği ortaya 
çıkabilmektedir. Test sonuçlarının doğru yorumu, hastanın klinik tanısı, tıbbi aile öyküsü ve bildirilen aile ilişkilerine direkt olarak bağlıdır. Bu 
nedenle aile ilişkileri gerçek biyolojik ilişkiler (öz/üvey) olarak belirtilmeli, doğru ve eksiksiz olmalıdır. 
 
Belirtilen süreler normal şartlarda ortalama test sonuçlanma zamanına göre verilmektedir. Hastaya ya da laboratuvara ait faktörler neden iyle 
analizleriniz daha erken ya da daha geç sonuçlanabilir. Bu nedenle bildirilen test süresinin tahmini olarak verildiği ve sonuç almaya gelmeden 
önce mutlaka telefon edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
 
Testlerimin bir kısmı ya da tamamı gerek görülürse yurt içi veya yurt dışında başka bir merkeze gönderilebilir. Biyolojik numunenin ya da izole 
edilen DNA’nın gelecekte (mücbir sebepler – deprem, sel vs. ya da numunenin çalışmaya alınmasından sonra) temin edilebilirliği tarafımızdan 
garanti edilemez. Test çalışıldıktan sonra çalışmadan kalan numune Örneklerin Saklanma Süreleri Listesi’ne göre saklanır. Kalan numuneler 
tüm hasta bilgileri gizli kalmak koşuluyla laboratuvarın doğrulama ya da eğitim amacıyla yaptığı çalışmalarda kullanılabilir. Elde edilen 
sonuçlar hasta bilgilerine ulaşılamayacağından dolayı bildirilmeyecektir. 
Yukarıdaki tıbbi terimler açıklanarak soru sormak ve karar vermek için yeterli süre tanındı. Genetik tanı ile ilgili konulardaki sorumlulukların 
bana ait olduğunun bilincinde olduğumu, hiçbir tehdit ve maddi veya manevi baskı altında kalmaksızın yukarıda belirtilen maddeleri 
okuduğumu, anladığımı, bilgilerin doğruluğunu teyit ettiğimi ve genetik testinin yapılmasına izin verdiğimi beyan ederim. 
 
NOT: Zihinsel engelli, bilinci kapalı olanlar ve reşit olmayan çocuklar için bu belge velisi veya vasisi tarafından doldurulacaktır. 

Tarih : …… / …… / 20…… HASTA 
Adı Soyadı / İmzası 

DOKTOR 
Adı Soyadı / İmzası 

Saat : …… : …… 
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Sayın İlgili;  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 29863 Sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması 
Hakkında Yönetmelik Kapsamında NGC Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak şirketimiz ''Veri Sorumlusu'' sıfatına sahiptir. (Bundan sonra işbu formda 
“Veri Sorumlusu” veya “Şirketimiz” olarak anılacaktır.) 
Veri Sorumlusu Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı şekilde KVKK ve 29863 sayılı Yönetmelikte sayılan şekillerde 
işlenebilecektir.  
Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği; Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında 
ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. 
Şirketimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir. 

 Kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, 

 Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, 

 Mevzuat gereği T.C. Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmak,  

 Kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılmış olan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uymak, 

 Talep edilen diğer hizmetleri sunabilmek,  

 Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkinin gereğini yerine getirmek amacıyla, 

 Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen her türlü bilgileri paylaşmak amacıyla. 
 
Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği; Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da 
öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Sağlık 
Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, Özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair 
üçüncü kişiler, Avukatlar, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve 
sağlık hizmeti sunan kurumlar, Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.  
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi; Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından müşteri temsilcileri, ilgili internet siteleri, mobil 
uygulama gibi kanallardan, elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. 
İşbu toplanan kişisel verileri hukuki sebebi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, 3359 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzen lemeleri ve 
sair mevzuat hükümleridir. 
Şirketimize başvurarak Kişisel Verilerinizin; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) KVKK’nın 7. maddesi ve 29863 Sayılı Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya 

yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya 

çıkmasına itiraz etme, 

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

haklarına sahipsiniz. 

Yukarıda yazılı haklarınız için taleplerinizi “info@nextgenetic.com” üzerinden bizlere iletebilirsiniz. 
“Test İstem ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatılmış Bilgilendirilmiş Onam Formu’nda” yer alan bilgi ve açıklamaların 
Veri Sorumlusu’nca tarafıma doğru ve anlaşılır biçimde;  

Anlatıldığını      ☐   Anlatılmadığını     ☐ 

Beyan ederim.  
Bana / veli / vasisi bulunduğum ................................................. ' a ait kişisel verilerin, ben aksini bildirmedikçe Veri Sorumlusu tarafından 
kullanılmasına, saklanmasına ve bu uygulamalar ile ilgili olarak tarafıma ve/veya adına işlem gerçekleştirdiğim temsilcisi bulunduğum kişilere 
Veri Sorumlusu tarafından sms, e-posta, posta, telefon ve her türlü iletişim yolu ile ulaşılmasına hiçbir baskı altında kalmaksızın açıkça, 

Onay verdiğimi ☐                Onay vermediğimi  ☐ 

Beyan ederim.  
(“Onay verdiğimi” kutusunun işaretlenmesi halinde anılan maddeye rıza gösterildiği anlamına gelmektedir. “Onay vermediğimi” kutusunun 
işaretlenmesi halinde anılan maddeye rıza gösterilmediği anlamına gelmektedir.) 

Hasta Adı Soyadı / İmzası 
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