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İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 

İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURUL YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönerge’nin amacı, aşağıda kapsamı belirtilmiş olan araştırmalarda 

bilimsel ve etik standartların sağlanmasına ve gönüllü haklarının korunmasına dair usul ve esasları 

gözeterek, etik ilke ve kurallar doğrultusunda incelemek ve görüş bildirmek üzere kurulan İstinye 

Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’nun kuruluş, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, sağlıklı veya hasta gönüllüler üzerinde gönüllü bilgilendirilmiş 

onam formu alınması şartıyla Sağlık Bilimleri alanında yapılacak olan ve aşağıda tanımlanan;  

a) Tüm gözlemsel çalışmaları,  

b) Anket çalışmalarını,  

c) Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramalarını,  

ç) Kan, idrar, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, radyoloji vb. 

koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş 

materyallerle yapılacak retrospektif araştırmaları,  

d) Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanıya/prognoza/yaşam süresi/takibe 

yönelik olan genetik materyalle yapılacak retrospektif çalışmaları, 

e) Hemşirelik Uygulamaları sınırları içerisinde yapılacak araştırmaları,  

f) Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmaları,  

g) Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi araştırmalarını,  

ğ) İstinye Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi ile İstinye Üniversitesi Sosyal 

ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi kapsamına girmeyen diğer tüm araştırmaları, 

kapsar. 

(2) İstinye Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi ile İstinye Üniversitesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu’nun görev alanına giren araştırmalar bu 

Yönerge’nin kapsamı dışındadır. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen; 

a) Araştırmacı: Sağlık Bilimleri ve teknolojisi alanında gerekli bilgilere sahip, alanında bir 

araştırma ve/veya geliştirme konusu seçebilecek, bir araştırma projesini yürütebilecek kişiyi, 

b) Araştırma protokolü/planı: Araştırmanın amacını, tasarımını, metodolojisini, uygulanacak 

istatistiksel yöntemleri ve araştırmaya ait düzenlemeleri detaylı olarak tanımlayan belgeyi,  

c) Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu: Araştırmaya katılacak gönüllüye veya gerekli 

durumlarda yasal temsilcisine, araştırmaya ait her türlü bilgi, uygulama ve riskin insan sağlığı açısından 

önemi hakkında bilgi verildikten sonra, gönüllünün tamamen serbest iradesi ile araştırmaya katılmaya 

karar verdiğini gösteren, taraflarca imzalanmış ve tarih düşülmüş yazılı belgeyi, 



 

 

d) Çok merkezli araştırma: Tek bir protokole göre birden fazla merkezde yürütülen, bu sebeple 

birden fazla sorumlu araştırmacının bulunduğu araştırmayı, 

e) Destekleyici: Bir araştırmanın finanse edilmesinden sorumlu olan kişi, kurum veya 

kuruluşları, 

f) Etik Kurul/Kurul: İstinye Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulunu, 

g) Gönüllü: Kendisinin veya yasal temsilcisinin yazılı oluru alınarak araştırmaya katılan hasta 

veya sağlıklı kişileri, 

h) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü, 

i) Sekretarya: Başkan tarafından Rektör onayı ile görevlendirilen, kurulun her türlü idari ve 

akademik işlerini takip eden kişiyi, 

j) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosu’nu,  

k) Sorumlu araştırmacı: Araştırma konusu ile ilgili dalda uzmanlık veya doktora eğitimini 

tamamlamış ve araştırmanın yürütülmesinden sorumlu olan kişiyi, 

l)  Uzman: Etik Kuruluna başvurulan araştırmaların değerlendirilmesinde görüşlerinden 

yararlanılacak olan ve ilgili alanlarda uzmanlaşmış, Üniversite içinden veya dışından bilim insanlarını, 

m) Üniversite: İstinye Üniversitesini, 

n) Üye: İstinye Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu üyesini, 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Üyeler, Kurul Çalışma Usulü, Görev ve Yetkileri 

 

Kurul üyelerinin seçimi ve görev süresi 

MADDE 5 – (1) Etik Kurul, Üniversite öğretim üyeleri arasından bilim alanlarının temsili ilkesine 
uygun olarak Rektör tarafından belirlenen en az 7 (yedi), en fazla 15 (onbeş) üyeden oluşur. Rektör, 
üyelerden birini kurul başkanı olarak atar. Başkan, bir üyeyi başkan yardımcısı olarak seçer. Başkanın 
görevinin sona ermesiyle birlikte başkan yardımcılığı görevi de sona erer. 

(2) Belirlenen kurul üyeleri hakkında etik ihlalinde bulunduklarına dair kesinleşmiş bir adli veya 

idari karar bulunmamalıdır. Etik kurallara aykırı eylemi tespit edilen üyenin görevi, Rektörün bu 

konudaki kararının kendisine tebliği ile sona erer. 

(3) Etik Kurul üyelerinin görev süresi 2 (iki) yıldır. Görev süresi dolan bir üye, kurula yeniden 
seçilebilir veya lüzümu halinde seçildikleri usule uygun olarak görevden alınabilirler. Üyeler bir ay 
önceden yazılı olarak bildirmek koşuluyla istifa edebilirler. Geçerli mazeret bulunması halinde süre 
koşulu aranmaz.  

(4) Etik Kurul toplantılarına izinsiz ve özürsüz olarak, yılda üst üste üç kez katılmayan veya en 

az altı ay süreyle izinli olan üyenin, üyeliği kendiliğinden sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan 

üyelik, bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uyarınca en geç bir ay içerisinde doldurulur.  

 

Çalışma usul ve esasları 

MADDE 6 – (1) Etik Kurul çalışma usul ve esasları şunlardır: 

a) Etik Kurul ihtiyaç durumunda konu ile ilgili ana daldan veya yan daldan uzman kişilerin 

görüşüne başvurabilir ve bu kişileri danışman olarak toplantıya davet edebilir. Ayrıca Etik Kurul gerekli 

gördüğü durumlarda araştırıcıları dinlemek veya bilgi almak amacı ile toplantılara davet edebilir. 

b) Etik Kurul üyeleri, kendilerine ulaşan her türlü bilgi için gizlilik ilkesine uymak zorundadır. 

c) Etik Kurul üçte iki çoğunluk ile toplanır ve üye sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik 

halinde başkanın oyu iki oy sayılır. 

d)  Başkanın yokluğunda, başkan yardımcısı Etik Kurula başkanlık eder. Herhangi bir nedenle 

üyelikten ayrılan başkanın görevini, yeni başkan ataması yapılıncaya kadar başkan yardımcısı yürütür.  

(2) Etik Kurul üyeleri aşağıdaki durumlarda toplantılara katılamaz:  

 

 



 

 

a) Araştırma ekibinin lisansüstü tez danışmanlığını yürütmüş ve doçentlik jürilerinde görev 

almış üyeler,  

b) Araştırma ekibinin ortak çalışma yaptığı üyeler,  

c) Araştırma ekibinde kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dâhil) kan veya 

sıhrî hısımları bulunan üyeler,  

ç) Araştırma ekibi ile aralarında husumet ve çıkar ilişkisi bulunan üyeler. 

 

Etik kurulun görev ve yetkileri 

MADDE 7 – (1) Etik Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Araştırmaya katılacak gönüllülerin haklarının, güvenliklerinin ve esenliklerinin korunmasını 

teminen araştırma protokolünü, araştırmacıların uygunluğunu, araştırma yapılacak yerlerin yeterliliğini, 

gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılan yöntem ve belgelerin uygunluğunu değerlendirmek; bu ve 

bunun gibi araştırmayla ilgili diğer konularda bilimsel ve etik yönden görüş bildirmek, gönüllü 

güvenliğini ve araştırmanın mevzuata uygun şekilde yapılmasını ve takip edilmesini sağlamak. 

b) Etik Kurul gönüllüler üzerinde yapılacak yukarıda belirtilen araştırmalar hakkında bilimsel 

ve etik yönden görüş bildirir. Bu görüşlere uyulması ve yerine getirilmesi zorunludur. 

c) Etik Kurul araştırmalar hakkındaki bilimsel ve etik görüşünü başvuru tarihinden itibaren en 

geç kırk beş gün içerisinde başvuru sahibine bildirir. 

d) Etik Kurulun inceleme süreci içerisinde ek bilgi ve açıklamalara gereksinim duyması ya da 

düzeltme istemesi durumunda, gerekli olan tüm isteklerin mümkün olduğunca bir seferde başvuru 

sahibine iletilmesine özen gösterilir. İstenilen bilgi, belge ve düzeltmeler Etik Kurula sunuluncaya 

kadar inceleme süreci durdurulur. Eksiklerin tamamlanması için bekleme süresi 3 (üç) ayı geçemez; bu 

süre aşıldığında başvuru dosyası geri çekilmiş kabul edilir. 

e) Etik Kurul, Temmuz ve Ağustos ayları hariç olmak üzere ayda en az bir kez olmak üzere 

toplanır. Toplantı günleri sekretarya tarafından önceden üyelere ve araştırıcılara duyurulur. Toplantı 

tarihinden 5 (beş) iş günü öncesine kadar yapılan başvurular gündeme alınır. Etik Kurul toplantı başına 

inceleyeceği dosya sayısına kısıtlama getirebilir. Ancak, acil araştırma dosyalarının kurula sunulması 

başkanın yetkisi altındadır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurula Başvuru, Değerlendirme 

 

Kurula başvuru 

MADDE 8 – (1) Etik Kurul tarafından incelenmesi istenilen araştırma önerilerinin başvurusu, 

araştırmanın bilimsel, idari ve etik sorumluluğunu üstlenen sorumlu araştırmacılar tarafından elektronik 

ortamda yapılır. Başvurularda “Etik Kurul Başvuru Formu”nun doldurularak, gerekli belgelerle birlikte 

bir başvuru yazısıyla sisteme yüklenmesi gerekmektedir.  

(2) Etik Kurul Başvuru Formu şu bilgileri içerecek şekilde hazırlanmış olmalıdır:  

a) Çalışmanın adı, niteliği, araştırmacıları, sorumlu araştırmacı ve iletişim bilgileri,  

b) Araştırmanın amacı, literatür bilgisi ile destekli gerekçesi, üzerinde çalışılacak malzeme veya 

örneklemin nitelikleri, kullanılacak yöntem ve teknikleri içeren tüm bilgiler ve açıklamalar,  

c) Araştırmaya ilişkin etik taahhütname,  

ç) Varsa, destekleyici kurum veya kuruluşlar,  

d) Varsa, çalışmanın bütçesi ve parasal kaynakları,  

e) Çalışmanın örneklemini oluşturan yetişkin katılımcılar için aydınlatılmış onam formu, 

çocuklar için çocuk rıza formu ve ebeveyn bilgilendirilmiş gönüllü olur formu,  

f) Araştırmacıların özgeçmişleri,  

g) Çalışmanın yapılacağı kurum ve kuruluşlara ait izin yazıları veya izin başvuru yazıları. 

 

 

 

 



 

 

Ön inceleme ve değerlendirme 

MADDE 9 –  (1) Etik Kurul Başkanı, başvuruyu şartlar ve istenen belgeler açısından ön 

incelemeye tabi tutar. Eksik başvurular hakkında sorumlu araştırmacıya bilgi verilir. Ön incelemesi 

tamamlanan ve başvurusu uygun olan dosyalar ıslak imzalı ve tüm sayfaları paraflanmış olarak sorumlu 

araştırmacılar tarafından elden veya posta yoluyla Etik Kurul Sekretaryasına teslim edilir.  

(2) Etik Kurul, gerek gördüğü durumlarda değerlendirilmekte olan araştırma önerisini yapan 

araştırmacıları ya da konu ile ilgili uzmanları toplantılarına davet ederek görüş alabilir. Gerekirse, 

araştırma önerilerini etik ilke ve kurallar açısından değerlendirmek üzere uzmanlara gönderebilir. 

Uzmanların Etik Kurulda oy hakları yoktur.  

(3) Etik Kurul; başvurular hakkında “uygundur” ya da “uygun değildir” şeklinde karar verir. 

Başvurudan önce uygulamaya konmuş çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve geçmişe yönelik olarak 

hiçbir şekilde Etik Kurul izni verilmez.  

(4) Düzeltilmesi veya eksikliklerinin tamamlanması gereken başvurular düzeltilerek, sorumlu 

araştırmacı tarafından elektronik ortamda yeniden sisteme kaydedilir, dosyalar ıslak imzalı ve tüm 

sayfaları paraflanmış olarak Etik Kurul Sekretaryasına teslim edilir ve Etik Kurul tarafından ilk 

toplantıda yeniden değerlendirmeye alınır.  

(5) Etik Kurula gönderilen araştırma önerileri eksiklikleri tamamlandıktan sonra ilk toplantıda 

karara bağlanır ve karar sorumlu araştırmacıya teslim edilir.  

(6) Etik Kurul karar verirken konuyla ilgili tüm yasal düzenlemeleri, mesleki etik kodları, 

ulusal-uluslararası bildirge ve duyurular ile etik değer ve ilkeleri göz önünde bulundurur. 

 

Araştırmaların izlenmesi  

MADDE 10 – (1) Etik Kurul tarafından uygun bulunan araştırmalar hakkında gerekli 

görüldüğünde çalışmanın etik ilke ve kurallar açısından başvuruya uygun yürütüldüğüne ilişkin rapor 

istenebilir. Bu raporların hazırlanması ve Etik Kurul Sekretaryasına ulaştırılması, sorumlu 

araştırmacının yükümlülüğündedir.  

(2) Etik Kurul, araştırmanın orijinal araştırma önerisine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini 

inceler. Etik Kurul incelemeler sonucunda etik ilke ve kurallara uymadığı anlaşılan araştırmaların 

durdurulması ve ilgili birimlere bilgi verilmesi önerisini Rektörlüğe iletir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

 

Gizlilik  

MADDE 11 – (1) Etik Kurul’un genel düzenleyici nitelikte olanlar haricindeki kararları gizli 

olup, başvurular ile ilgili olarak alınan kararlar hakkında, bu Yönergede belirtilen kişi ve kuruluşlar ile 

başvuru sahibinden başkasına bilgi verilemez. Yargı mercileri tarafından talep edilen belgeler ise 

gizlilik kaydı ile ilgili mercie sunulur. 

 

Çeşitli hükümler  

MADDE 12 – (1) Etik Kurul, başvuruda verilen belgeleri, alınan kararı ve yazışmaları 5 yıl 

arşivde saklar. 

(2) Araştırmanın bütçesinin başvuru dosyasında ayrıntılı olarak belirtilmesi uygundur. 

(3) Etik Kurul onayı alındıktan sonra araştırmalarda değişiklik yapılamaz. Ancak, var ise maddi 

hatalar düzeltileri ve bu düzeltme Etik Kurula bildirilir.  

(4) Araştırmacılardan biri ya da birkaçı araştırmadan ayrılırsa ya da yeni araştırmacılar 

çalışmaya dâhil olursa ayrılan kişinin ve/veya yeni katılan kişilerin yazılı imzalı onaylarının Etik Kurula 

bildirilmesi zorunludur. 

 

 

 

 

 



 

 

Yürürlük 

Madde 13 –  (1) Bu Yönerge, İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin onayladığı tarihten 

itibaren yürürlüğe girer.   

 

Yürütme 

Madde 14 – (1) Bu Yönerge İstinye Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 
 


