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saGlm nilirralrni pnrUlrasl

cini$irvrsnl, oLMAyAN ARA$TrRMALan urix KURULU
KURULU$ vE qALrgMA ESASLART

y0Nrncnsi

Binihrci n0r,Uvr
Amag, Krpsam, Dayanak ve Tanrmlar
Amag
Madde 1 - (l) Bu Ytinergenin amacr; girigimsel olmayan aragtrrrnalarr bilirnsel ve etik yonden
degerlendirmek tizere Mannara Universitesi Safhk Bilirn]eri Fak0ltesi btinyesinde kurulacak
olan Girigimsel Olmayan Qahgmalar Etik Kurulu'nun gahqnra ustrl ve esaslarrnr belirlernektir.

Kapsam

Madde 2

- (1) Bu Yonerge,

Mannala Universitesi Sa[hk Bilimlerj Faktiltesi Giriqimsel

Olmayan Aragtrrmalar Etik Kurr.rlu'nun kurulmasl ve gahgma us0l ve esaslannr kapsar.

Dayanak
Madde 3 - (1) Bu ydnerge;
a) 13.04.20l3tarihve28617sayrhResmiGazete'de yayrmlarranKlinikAragilnnalarHakkrnda
Ycinetmelik
b) l9 $ubat 1960 tarih ve 10436 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan Trbbi Deontoloji Tiizii$ii,
c) 01 Agustos 1998 tarih ve 23420 sayrir Resrni Gazetede yayrnlanan Hasta Haklan
Yonetmeli[i,
d) 01.02.1999 tarihinde yaynlanan Tiirk Tabipler Birli[i Hekimlik Meslek Etifi Kurailan,
e) 12.10.2A04 tarih ve25611 sayrh Resmi Gazetede yaynlanan Tiirk Ceza K&nunu,
f) Sa[hk Bakanh[r ilaq ve Eczacrhk Genel Mi.idiirltigti sitesinde bulunan gtincel iyi Klinik
Uygularnalan Krlavuzu ve Iyi Laboratuvar Uygulamalan Ktlavuzu,
g) Diinya Sa$rk Orgiitti'niin 201I yrh insanlarrn I(atrldrfr Saghk Ara$trmalannda Etik
De[erlendirme Kurallan Raporu (World Health Organisation 201l: Standards and operational
guidance for ethics review of health-related research with human participants),
h) Helsinki Bildirgesi
esas ahnarak hazrrlanmrgtrr.

Tanrmlar
Madde 4 - (1) Bu Yonergede gegen;
a) Bakanhk: T.C. Safihk Bakanhfir'nt,

b) Rektor: Mannara

Universitesi Rektoriinii,

,

c)
d)

e)

I

Ydnetim Kurulu: Marmara Universitesi Safhk Bilimleri Fakiiltesi Ydnetim Kurulunu,
Bagkan: Marmara Universitesi Salhk Bilimleri Fakiiltesi Giriqimsel Olmayan

Ara;llrmalar Etik Kurulu Baqkantnt,
Etik Kurul: Marmara Universitesj Saphk Bilimleri Fakiiltesi Girigimsel Olmayan
Ara$tlrmalar Etik Kurulunu,
Raport<ir: Marmara Universitesi Saghk Bilimleri Fakiiltesi Cirigimssl Olmayan
Aragtrrmalar Etik Kurulu Raportdriinii,

g) Aragtrrma Yiinitiiciisti: Ara$tlrmayl dnersn, ara$trmanrn
h)

i)

j)

haztrlanmastndan,

1'ririitiilmesinden sorumlu olan olretim iiye ve elernanlan ile bu alanda gahgma yapan
diger kigileri,
Ara;trrmacr: Aragtrrmanrn gergeklegtirilmesinden sorumlu olan kigiyi,
Gdniillii: 13.04.2013 tarihli ve 28617 sayh Resmi Gazete'de yaynlarlan Klinik
Araqhrmalar Hakkrnda Ydnetmelik htikiimleri ve ilgili mevzuat uyannca, bizzat
kendisinin veya yasal temsilcisinin yazlh oluru aLnrnak surotiyle am$trrmaya igtirak
edecek hasta veya salhkh kigil,
Girigirnsel olmayan araqtrrmalar: Tiim gdzlernsel gahgmalar, anket galgmalan, dosya
ve g<iriintti kayrtlan gibi retrospektif argiv taramalan, kan, idrar, doku, radyolojik
gdriintii gibi biyokimya, rnikrobiyotoji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle
veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi iqlemleri srrasrnda clde edilmig materyallerle
yaprlacak aragtrrmalar ile hiicre veya doku kiiltiirii qahqrnalan; gen tedavisi klinik
ara$trrmalan dtqrnda kalan ve tanrmlarnaya yonelik olarak genetik materyalle yaprlacak
aragtrrmalar, hemgirelik faaliyetlerinin srnrrlarr igerisinde yaprlacak aragtrrmalar, grda
katkr maddeieriyle yaprlacak diyet galgmalan, egzersiz gibi viicut fizyolojisi ile ilgili
aragtrrmalar, antropometrik <ilgiimlere dayah yaprlan gahqmalar ve ya$am
ahgkanlklarrnrn delerlendirilmesi aragtrrmalan gibi insana bir hekinrin dogudan
miidahalesini gerektirureden yaprlacak tiinr araqtrnnalan,
ilade eder.

iKiNci BOLUM
Etik Kurulunun Kurulmasr, Qalrqma Usfil

ve Esaslan

Dtik Kurulunun Kurulmasr

Madde 5

- (l) Etik Kurulu, ydnetim kurulu tarafrndan tinerilen

ve rektdr

tarafindan

gdrevlendirilen, doktoraslnr tamamlanrrg, Saghk Bilimleri Fakiiltesi'nin b<iliirnlerini temsilen
en az birer <ifretim iiyesi ve bir hukukgu olmak iizere en az dokuz, en fazla on beq iiyeden
olu5ur.

Etik Kurulunun Qahgma Usfil ve Esaslarr
Madde 6 - (1) Etik Kurulu tiyeleri rektcir tarafindan iki yrl stireyle gorevlendirilir. Gorev siiresi
biten iiye tekrar gorevlendirilebilir. Uyeler, etik kurul grirevlerini tist iiste en fazla iki donem
s0rdtirebilir.
(2) Gorev siiresi sona eren ya da herhangi bir sebeple gorevinden aynlan i:yenin yerine beginci
maddedeki esaslara g6re yeni bir riye grirevlendirilir.

(3) Uyeler, Etik Kurulu'nun ilk toplantrslnda kendi aralanndan birini bagkan olarak seger.
Bagkan, tiyelerden birini raporlor olarak g6revlendirir. Bagkamn ohnadrfir durumlarda en
krdernli ofretim riyesi bagkana vek0let eder. Bagkamn herhangi bir sebeple baqkanhktan
aynlmasr durumunda Etik Kurulu tiyeleri, yapacaklan ilk toplantrda kendi aralanndan birini
baqkan olarak seger.

(a) Bir takvim yrh igerisinde mazeretsiz olarak i.ist i.iste tiq toplantrya veya toplamda beq
toplantrya katrlmayan i.iyenin 0yeli[i kendili[inden dtiger ve yerine yeni iiye bir tiye iki yl
srireyl e

grirevlendirilir,

(5) Etik Kurulu, bagkanrn daveti tizerine, ayda en az bir kere ve 0ye tam saylsrrun en az rigte
ikisinin katrhm ile toplanrr, kararlar kahlan iiye sayrsrnrn go[unlu$unun oylan ile ahntr, egitlik
durumunda baqkanrn oyuna ristiinliik tamnrr. Oylamalarda agrk oylama usulti uygulanrr.

(6) Uyeler atandrklan sonra, gizlilik esasrna gore gahgrr. Etik Kurulu toplantrlan strasmda
grirtigiilen araqtrrmalar hakkrndaki kararlar bagvuruyu yapan aragttrma yiir0tticiisiine bildirilir.
Kararlar ii giincti

qahr sl

ann bi I gi si ne ag:Jmaz,

(7) Toplantr giinleri en az

beq;

iggiinti dncesinden tiyelere duyurulur.

(8) Etik Kurulu tiyesi/iiyelerine ait araqhnna bagvurularrnrn goriigtilmesi durumunda, ilgili
iiye/iiyeler bu gtiriign-relere katrlarnaz ve oy kullanamaz: ancak Etik Kurulu gerektifinde bu
tiyenin/iiyel erin bil

Madde 7 -

gi

sine baqvurabilir.

(l) Etik Kuruluna toplantrlannda, toplantr tarihinden

en az beg ig giinti oncesinden

yaprlan bagvurular giindeme altntr.

(2) Etik I(urulu, gerek gordii[ii durumlarda baqwru sahibinin/sahiplerinin ya da konu ile ilgili
uzrnanJuzmanlann yazit ya da sozlii bilgilerine bagwrabilir; bu kiqileri toplantrya davet
edebilir. Bilgisine bagvurulan kiginin de gizlilik esasma uygun davramnast zorunludur.

(3) Etik Kurulu, bagvuruyu de[erlendirdifinde "etik yonden uygundur" ya da "etik yonclen
uygun defildir" geklinde gerekgeli goriig bildirir. Etik Kuruiunun gori.igti, toplantrdan sonraki
bir hafta igerisinde bagvuru sahibine yazrh olarak iletilir. Etik yinden uygurl bulunmayan
bagvurularda gerekqe belirtilmesi zorunluclur.
(4) Etik Kurulu, bagwru tarihinden once baglamr$ veya tamamlanmrg araqturnalarr g0ndemiue
almaz. Bu durum Etik Kurulunun goriigtinii belirtmesinden sonra fark edilmig ise, Etik

KurulununkaraniptaledilirvedurumdanhembaEwrusahibihemdebagvurusahibininkurum
arniri yazryla bilgilendirilir.

hazrrlanmrg
getirebilir.

(5) Toplantrlar, onceden programlanmr$ ve bagvuru tarih srrasr goz ontine ahnarak
gtindemi takip eder. Etik Kurul toplantr bagrna inceleyece[i dosya saylsrna krsrtlama

I

I

,

EtikKuru]uacilaraqtrrmadosyalannaijnceliktanryabilir.

(6)EtikKurulu,de!erlendirdi!iba9wrulari9inbirdefayanrahsusolmaktizereeksiklik
belirtebilirve/veyadiizeltnreisteyebilir.Dtizeitilmesiveyaeksikliklerinintamamlanmast
gereken aragtrrma onerileri araptumacrlar tarafindan diizeltilerek Etik Kuruluna

verilir ve Etik

1

Kurulu tarafindan yaprlar ilk toplantrda yeniden de$erlendirilmeye alrrur. Di.izeltme velveya
eksiklik igin Etik Kuruluna doksan takvim giinil igerisinde bir doniiq yaprhnamrg ise bagwru
geri gekilmig sayrlrr.
(7) Etik Kurulu karar verirken konuyla ilgrli tiim yasal diizenlemeleri ve etik ilkeleri gdz dntinde
bulundurur.

(8) Etik Kuruluna sunulan araqtrrma dosyalarr ve Etik Kurulu kararlan gizli olup, yetkili
makamlarvebaglr.rrusahip1erindenbagkasrnabilgiverilmez.

(9) Etik Kurulunun olumlu goriiq verdi[i bir ara$trrmanln etik ilkelere uygun bir gekilde
yaprlmadrfir tespit edilirse, Etik Kurulu ve aragtnmacrlann baSh oldu[u kurumun amiri dururn
hakkrndabi1gilerrdirilir'EtikKurulu,durumuilktop1arrtrsrndag0ndeminealrrveonaytruiptal

a

:

edebilir.

trqtrNcU nor,tivr
Bagvuru $ekli
BaEvuru belgeleri

Maddc 8 - (l) Bagwru srrasrnda agaSrdaki hususlara dikkat

edilmelidir:

.

a)EtikKurulunayaprlacakbagvurulardoprudanEtikKuruluSekreter1i[i,nebirdilek9eile

kopya
Bagl'urunun

yaprlrr, Baql'uru dosyalarrnrn toplantr giindemine ahnabilmesi igin her aragttnna igin bir
olacak qekilde toplantr tarihinden en az beg iq giinti once sekreterlile teslim edilir.

i

,

kaydaalrnabilmesiiginewakrneksiksizolnrastgerekir.

unvanlan,
yontemirr tipi,

b) Bagvuru dosyasrnda, ara$trmayr gergeklegtirecek kigilerin, adlan, soyadlan,
ozgegmirsleri, adresleri, imzalan, ara$hrmarun yaprlacafr yerler, uygulanacak

i

',

ara$trrnanlnstiresi,kattltmcrsaytlanveoze1likleri(alrnmavegtkartlnrakriter1eri),g0venlik
onlernlerivegalrqmayrdurdurmakriterleribeIimilir.
..

Onayh aragtrrma protokoliintin bagvuru dosyasrnda bulunmasr zaruridir. Protokolde
araghrmanrn amacr, maddi ve di[cr kalnaklarr, destekleyen ve faydalanacak kuruluqlar, bu
kuruluglann amaglan ve ongordrikleri kogullar ile bu gahqma strastnda yaprlacak laboratuvar

c)

l

,

ve klinik incelemeler iqin katrhmcrlardan higbir iicret istenmeyeceli beli*ilir. Protokolde
bulunmasrnda yarar gonilen ek bilgiler ve aynntrlar aynca istenebjlir.
Qahqmarun nitelilinin gerektirmesi durumunda; iyi Klinik Uygulamalan, ilgili di[er
mevzuat ve Helsinki Bildirgesi esaslanna uygun olarak hazrrlanrnrg Bilgilendirilmig Gontillii

d)

Olur Formunun (BGOF) ornepi dosyaya konulmak zorundadrr.
e) Bagvuru dosyasrnda belgelerin aslrnln teslim edilmesi zorunludur.

Bagvuru Ucreti

Madde 9 - (1) Kurum igi bagvurularda iicret ahnmaz.
(2) Kurum drqr bagvurularda, Universitenin Salhk Bilimleri Fakiiltesi Doner Sennaye hesabma
krrtasiye ve posta grderleri igin iicret yatrnhr. Ucretin miktan senato tarafindan belirlenir;
belirlenen miktar her yrl yenilenir, bir yenileme yaprlmadr$r takdirde o giine kadar ytiriirliikte
olan miktar gegerlidir.

(3) Doner sennayeye odenecek ticretten Etik Kurulu iiyelerine Doner Sermaye

mevzuatl

hiikiimleri gergevesinde ticret odenir.

Araqtrrmalann izlenmcsi

Madde

l0 - (1) Etik Kurulu tarafindan uygun bulunan ara$trnnalar hakkrnda gerekli

gor0ldriStinde geligme raporu istenebilir. Bu raporlann hazrrlarunasrndan
ed i lm esin den araqtr rm anr n ytiri.itri ctisti soruml udur"

ve

teslim

(2) Etik Kurulu, bu raporlan inceleyerek soz konusu aragtrrmarun orijinal aragtrrma onerisine
uygun olarak yiirtitiiliip yiirtitiihnedi[ini inceler. Gerekirse, aragbrmanrn uygulanmasrnr
gozlerneye karar verebilir.

I

(3) Etik Kurulu incelemeler sonucunda etik kurallara uynadrlr anlagrlan aragturnalann etik
onayrru iptal edip, ilgili birimlerin amirlerine bilgi verilmesini sa$lar.

Personel ve TcAhizat

Madde 11 - (l) Etik Kurulunun yazl$rnalannr ve argiv iglerini y0rtitmek tizere Saghk Bilimleri
Faktiltesi Dekanr tarafindan bir sekreter gdrevlendirilir. Toplantr odasr ve argiv yeri ile Etik
Kumlunun ihtiyacr olan biiro ve krrtasiye malzemeleri ve yazrgma gider'leri Sa$hk Bilirnleri
Faktiltesi Dekanh[r taratrndan temin edilir.
(2) Baqvurulann teslirn ahnmasr, ara$trmacllarrn bilgilendirilmesi, belgelerin nitelipine gore
arqivlenmesi, yazrgnralann ytiriitiilmesi, baqluru formlannrn diizenlenmesi, toplantrlarrn
1

i
t

1

organize edilmesi ve benzeri gorevler sekreterya tarafindan y0nitiiltir. Sekreter, Etik Kurulu
toplantrlannda raportor olarak giirev yapar.

(3) Birro hizmetlerinin ve bagvurulann giindeme ahnmasr iJe ilgili iqlernlerin aksamadan
ytiriit0lmesinden raporttir sorumludur. Etik Kurulununo tiirn yazrgmalannt raportor hazr,lar,
yazrgmalar Salhk Bilimleri Faktiltesi Dekanh$r aractlt$r ile yaptltr,

r0nnuxcU nolUtvt
Yiiriirliik

vc Yiirtitme

Yiirtirltik
Macltle l2 - (1) Bu Yonerge Universite senatosunun kabul etti[i tarihte yiiriirlti[e girer.

Yiiriitme
Madde l3 - (1) Bu Yonerge htiki.imlerini rektol adura sa[hk bilimleri faktiltesi dekanr yiiriiti.ir.

