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 Gerçekleştirilecek araştırmalarda hasta veya gönüllü bireylerin sahip olduğu 

hakların korunmasını sağlamak 

 Araştırmaların etik yönden izin ve onay başvurularını incelemek, değerlendirmek 

ve karara bağlamak 



 Gerektiğinde araştırma önerilerini bilimsel açıdan değerlendirmek üzere önceden bir 

uzmana göndermek ve görüşünü almak 

 Etik Kurulun kuruluş ve çalışma esaslarına, konuyla ilgili kurumsal ve bireysel 

sorumluluklara ve yükümlülüklere uymaktır



 Bir araştırma projesinin etik bakımdan uygun olabilmesi için; 

 çalışmadan elde edilecek faydanın, olası risklerden çok daha fazla olduğunun 

 çalışmada yer alacak gönüllülerin korunmasının bilimin yararından önde 

tutulduğunun gösterilmesi gerekmektedir



 Bir Etik Kurul tarafından proje başvurularının gözden geçirilme süreci; 

 Başvuru formunun eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek 

 Etik kurallara uygunluğu kontrol etmek 

 Gönüllü bilgilendirilmiş onam formunu kontrol etmek 

 Çalışma ile ilgili tüm diğer belgeleri kontrol etmek 

 Proje teklifinin uygun bir şekilde değerlendirmesini yapmak gibi prosedürleri 
içerir



 Eksik doldurulmuş, iyi tasarlanmamış ve özensiz yazılmış başvuru dosyaları; 

 Etik Kurulların proje teklifinin özünü anlayamamasına neden olmakta

 Etik Kurulların iş yükünü artırmaktadır



 Etik Kurulun projeleri yalnızca etik açıdan değerlendirmekle görevli olduğunu 

düşünen kimi proje sahipleri, başvuru formu ile çalışma hakkındaki diğer 

belgelerin yeterlilik açısından kontrol edilmeyeceği varsayımından hareketle 

belgelere yeterli özeni göstermemektedir 

 Etik Kurul, dosyanın tamamının kontrolünden sorumludur 

 Çalışma başvurusu, yüksek kalitede bilimsel bir temele dayanmazsa, iyi tasarlanmazsa 

ve ayrıntılı bir şekilde dosyalanmamışsa etik olarak kabul edilemez



 Dünya Sağlık Örgütü (2009);

 İlgili Etik Kurula sunulmak üzere araştırmacılar tarafından hazırlanmış bir 

projede şu kısımların bulunması gerektiğini ifade etmektedir



 Proje özeti: 

 Belirgin ve öz olmalı ve ayrıca projenin tüm esaslarını içermelidir

 Genel bilgiler: 

 Çalışma konusunun önemine, literatürdeki boşluklara, çalışmanın amacına ve 

çalışmanın toplum için faydalarına kısaca cevap vermelidir



 Çalışmanın gerekçesi: 

 Tam ve öz bir şekilde tanımlanmalıdır 



 Literatür taraması: 

 Projede belirtilen kaynaklar güncel ve önerilen projenin amaçlarını 

açıklamaya yönelik olmalıdır 

 Çalışmanın hedef  ve amacı: 

 Projenin amacı yeterli kaynak taraması eşliğinde açıklanmalıdır 

 Projeyle ulaşılmak istenilen hedef  belirtilmelidir



 Metodoloji: 

 Çalışma planının nasıl oluşturulduğu, araştırmanın nerede, nasıl ve kimlerle 

gerçekleştirileceği belirtilmelidir 

 Örneklem seçimi ve sayısının hesaplaması açıklanmaktadır 

 Dahil olma, dışlanma ve gerekiyorsa sonlandırılma kriterleri belirtilmelidir



 Metodoloji: 

 Önerilen proje hedeflerine ulaşmak için kullanılan çalışma prosedürleri ve 

teknikleri detaylı bir şekilde açıklanmalıdır 

 Çalışmada kullanılacak cihazların özellikleri belirtilmelidir 

 Çalışmada kullanılacak ölçek ve anketler metot kısmında belirtilerek, proje 

dosyasına konmalıdır



 Verilerin elde edilmesi ve istatistiksel analiz:

 Değişkenler tanımlanmalı ve nasıl analiz edileceği (istatistiksel analiz) açıklanmalıdır

 Çalışmadan beklenen çıktılar: 

 Projeden elde edilmesi düşünülen akademik, ekonomik, sosyal, araştırmacı 

yetiştirme ve toplum sorunlarını çözme gibi çıktılar belirtilmelidir

 Projenin süresi: 

 Projenin tamamlanması için öngörülen süre belirtilmelidir



 Beklenen olası sorunlar: 

 Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek sorunlar ve bu sorunlarla 

karşılaşıldığında alınması öngörülen tedbirler belirtilmelidir

 Proje yönetimi: 

 Projede öngörülen iş-zaman planlaması ve iş paketlerinin uygulanabilirliği 

belirtilmelidir



 Bilgilendirilmiş gönüllü onam formu: 

 Bu formun amacı katılımcıları çalışma ve oluşabilecek riskler açısından 

bilgilendirmek ve rızasını almaktır 

 Bu nedenle onam formları, katılımcılara hitap eder tarzda, bilimsel terimlerden 

uzak ve katılımcıların anlayabileceği bir dille yazılmalıdır

 Çalışmada on sekiz yaş altı çocuklar yer alacaksa, onam formu hem çocuklara 

ve hem de velilerine hitap edecek şekilde hazırlanmalı ve her ikisinin de onayı 

alınmalıdır



 Bütçe ve finansman kuruluşlar: 

 Çalışma için bütçeye ihtiyaç olup olmadığı, ihtiyaç varsa nereden karşılanacağı 

belirtilmelidir

 Her araştırmacının özgeçmişi ve mevcut projedeki katkısı:

 Araştırmacıların öz geçmişleri istenilen  formata uygun olarak hazırlanmalı ve 

mevcut projedeki katkıları (yürütücü veya yardımcı araştırmacı) 

belirtilmelidir



 BVUGOEK’na sunulan araştırma başvuru dosyaları şu kriterler dikkate alınarak 

değerlendirilmektedir;

 Başvuru dilekçesi

 Çalışmanın tasarlandığı bölümün Akademik Kurul Kararı (bilimsellik 

komitesi çalışmaları için akademik kurul kararı istenmemektedir)

 Araştırma projesinin yapılacağı kurumun izin yazısı



 Çalışma süresince; Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki Bildirgesi 1964 ile; 1975 

Tokyo, 1983 Venedik, 1989 Hong Kong, 1996 Somerset West, 2000 Edinburg, 

2002 Washington D.C, 2004 Tokyo, 2008 Seul 2013 Fortaleza versiyonlarına bağlı 

kalınacağına dair taahhütname



 Başvuru Formu: 

 Projenin Türkçe ve İngilizce adı 

 Çalışmanın türü

 Araştırmacılar hakkında bilgi ve tüm araştırmacıların imzaları 

 Giriş 

 Amaç

 Yöntem



 Başvuru Formu: 

 Çalışma merkezi

 Çalışmaya dahil edilen katılımcıların özellikleri 

 Örneklem büyüklüğü, veri toplama araçları ve özellikleri 

 Veri analizi yöntemi 

 Proje süresi

 Araştırma fonu kaynağı (varsa), sponsor hakkında bilgiler (varsa)



 Gönüllü bilgilendirilmiş onam formu

 Ölçek ve anket formları

 Araştırmacıların özgeçmişleri

 Proje ile ilgili yayınlanmış üç makale


