
MUGLA srrKr KoqMAN tnvivnnsirnsi
iNsaN ARAgrrRMAr,.q.Rr nriK KURULu y6Nnncnsi

ninhvci n0ltinn
Amag, Kapsam, Dayanakve Tanrmlar

Amag
MADDE 1- (l) Bu Ytinergenin amacr; kurum igi veya kurum drgr yaprlacak olan

bagvurular ile agafrda kapsamr belirtilmig olan, insana bir hekimin do!rudan miidahalesini
gerektirmeden gtiniillti bireyler tizerinde/hakkrnda yaprlacak tiim aragtrrmalan etik ilke ve
kurallar dofrultusunda incelemek, gor0g bildirmek, izlemek, sonlandrrmak, karar vermek,
gerektilinde yeni ilke ve kurallar olugturmak iizere Mupla Srtkr Kogman Universitesi
btinyesindeki insan Araqtrrmalan Etik Kurulu'nun kurulug, gahgma usul ve esaslanm
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (I) Bu Ydnerge, saShkh veya hasta goniilliiler iizerinde yaprlacak olan ve

aqa[rda tammlanan;
a) Tiim gdzlemsel gahgmalan,
b) Anket gahgmalanm,
c) Dosya ve gortintri kayrtlarr gibi retrospektif arqiv taramalan,
g) Kan, idrar, doku, radyolojik gdriintii gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji,

radyoloji vb. koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tatrlil ve tedavi iglemleri
suasmda elde edilmi g materyall erle yaprlacak araqtrrmalan,

d) Hiicre veya doku kiilti.ini gahqmalanm,
e) Gen tedavisi klinik aragtrmalan drgrnda kalan ve tammlamaya ydnelik olan genetik

materyalle yaprlacak gahgmalan,
f) Hemgirelik faaliyetlerinin smrlan igerisinde yaprlacak araqtrrmalan,
g) Grda katkr maddeleriyle yaprlacak diyet gahqmalanm,

P)Egzersiz gibi viicut fizyolojisi ile ilgili aragtrrmalan,
h) Antropometrik cilgtimlere dayah yaprlan gahqmalan,
r) Yaqam ahgkanhklarrmn de[erlendirilmesi araqtrmalanm,

D Klinik Araqtrrmalar Hakkrnda Ydnetmelik kapsamrna girmeyen di[er tiim
araqtrrmalan kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yonerge; 2547 sayrh Yiiksekcilretim Kanunu'nun 14 iincii

maddesine dayamlarak hazrrlanmrgtr.

Tanrmlar
MADDE 4- (1) Bu Ydnergede gegen;

a) Araqtrrma ekibi: Sorumlu aragtrrmacr ve diler aragtrrmacrlarr,
b) Etik Kurul: Mugla Srtkr Kogman Universitesi insan Aragtrrmalan Etik Kurulunu,
c) Etik Kurul Sekretaryasr: Etik Kurulun yazrgmalanm yiir0tmekle ve belgelerini

saklamakla yiiktimlii sekretaryayt,
g) Rektdr: Mulla Srtkr Kogman Universitesi Rektririinii,
d) Senato: Mulla Srtkr Kogman Universitesi Senatosunu,



e) Sorumlu Aragtrmacr: Bagvurusu yaprlan aragtrmamn etik, bilimsel, teknik, idari mali
ve hukuki her ttirlii sorumlulu$unu taqryan aragtrrrnacryr,

f) Universite: Mu[la Srtkr Kogman Universitesini
ifade eder.

iriNci BOLtiM
Etik Kurulun Yaprsr, Toplantr Usul ve Esaslarr

Etik Kurulun yaprsr
MADDE 5- (1) (De[ipik frkra:09/0112019 tarihli ve 552/10 sayrh Senato Kararr)

Etik Kurul, g6ni.illii insanlar tizerindelhakkrnda yaprlacak aragtrmalann evrensel bilim ahlakrna

uygunlu$unu de[erlendirmek amacryla, Universitedeki dogent veya profesd'r unvamna sahip

cifretim i.iyeleri arasmdan iki yrlhk stireyle Rekt<ir tarafindan segilerek gtirevlendirilen en az

yedi tiyeden oluqur.
(2) Belirlenen kurul iiyeleri hakkrnda etik ihlalinde bulunduklanna dair kesinlegmig bir

adli veya idari karar bulunmamahdrr.
(3) Etik kurallara aykrrr eylemi tespit edilen tiyenin gorevi, Rekt<iriin bu konudaki

karanmn kendisine tebliEi ile sona erer.
(4) Uyeler bir ay rinceden yazir olarak bildirmek koquluyla istifa edebilirler, ancak

gegerli mazeretbulunmasr halinde stire kogulu aranmaz.
(5) G6rev stiresi biten bir iiye aym usulle yeniden segilebilir. Etik Kurul toplantrlanna

izinsiz ve riztirstiz olarak, yrlda tist iiste iig kez katrlmayan veya en az ah ay siireyle izinli olan

iiyenin, iiyeli[i kendililinden sona erer. Herhangi bir nedenle bogalan [yelik, bu maddenin

birinci fikrasr hiiktimleri uyannca en geq bir ay igerisinde doldurulur.
(6) Etik Kurul bagkanr Rektor tarafindan segilir. Kurul baqkam, iiyeler arasrndan bir

kigiyi baqkan yardtmcrst olarak
yardrmcrhfr gcirevi de sona erer.

seger. Bagkamn gOrevinin sona errnesiyle birlikte baqkan

(7) Etik Kurulun sekretarya gdrevi Universite Hukuk Miiqavirlifi tarafindan yiiri.itiiliir.

Etik Kurulun toplantr usul ve esaslan
MADDE 6- (1) Etik Kurul, aydaen az bir kere ve tiye tam saylsrrun salt go!'unlugu ile

toplanrr ve karar alrr. Bagkamn katrlamadrpr toplantrlardq baqkan yardtmcrsr toplantrya

bagkanhk eder.
(2) Etik Kurul tiyeleri aga[rdaki durumlardatoplantrlara katrlamaz:

a) Aragtrrma ekibinin lisansiistii tez damqmanh[rm ytiriitmiig ve dogentlik jiirilerinde

gorev almrg iiyeler,
b) Aragtrrma ekibinin ortak gahgma yaptrfr tiyeler,

c) Araqtrrma ekibinde kendisi, egi ve iigtincii dereceye kadar (iigiincti derece ddhil) kan

veya srhri hrsrmlan bulunan iiyeler,
g) Araqtrrma ekibi ile aralannda husumet ve gtkar iligkisi bulunan iiyeler.

UCtlNcU nOlUwt
Etik Kurula Bagvuru ve Kurulun Qahqma Esaslarr

Baqvuru
MADDE 7- (l) Etik Kurul tarafindan incelenmesi istenilen araqttrma onerilerinin

baqvurusu, araqtrrmamn bilimsel, idari ve etik sorumlulu[unu iistlenen sorumlu araqtrrmacilar

tarafindan elektronik ortamda yaprlrr. Bagvurularda "Etik Kurul Baqvuru Formu"nun
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doldurularak, gerekli belgelerle birlikte bir baqvuru yazrsryla sisteme yiiklenmesi
gerekmektedir.

(2) Etik Kurul Baqvuru Formu gu bilgileri igerecek gekilde hazrrlanmrg olmahdrr:
a) Qahgmamn adr, niteligi, aragtrrmacrlarr, sorumlu aragtrrmacr ve iletigim bilgileri,
b) Aragtrrmarun amacr, literattir bilgisi ile destekli gerekgesi, iizerinde gahgrlacak

malzeme veya rimeklemin nitelikleri, kullamlacak y<intem ve teknikleri igeren ttim bilgiler ve
agrklamalar,

c) Araqtrrmaya iligkin etik taahhiitname,
g) Varsa, destekleyici kurum veya kuruluglar,
d) Varsa, gahqmamn btitgesi ve parasal kaynaklan,
e) Qahgmarun rirneklemini olugturan yetigkin katrhmcrlar igin aydrnlatrlmrq onam

formu, gocuklar igin gocuk nza formu ve ebeveyn bilgilendirilmig gdniillii olur formu,

fl Aragtrrmacrlann dzgegmigleri,
g) Qahqmamn yaprlaca[r kurum ve kuruluglara ait inn yanlarl veya izin baqvuru

yaz:Iran.

6n inceleme ve delerlendirme
MADDE S- (1) Etik Kurul Bagkam, bagvuruyu gartlar ve istenen belgeler agrsmdan cin

incelemeye tabi tutar. Eksik bagvurular hakkrnda sorumlu araqtrmactya bilgi verilir. On

incelemesi tamamlanan ve baqvurusu uygun olan dosyalar rslak imzab ve ttim sayfalarr

paraflanmrg olarak sorumlu aragtrmacrlar tarafindan elden veya posta yoluyla Etik Kurul

Sekretaryasma teslim edilir.
(2) Etik Kurul, gerek gordtipii durumlarda de[erlendirilmekte olan araqtrma dnerisini

yapanaragtrmacrlarr ya da konu ile ilgili uzmanlarr toplantrlanna davet ederek gorii$ alabilir.

Gerekirse, aragtrma onerilerini etik ilke ve kurallar agtsrndan de[erlendirmek tizere uzmanlara

gdnderebilir. Uzmanlann Etik Kurulda oy haklan yoktur.
(3) Etik Kurul; bagvurular hakkrnda "uygundur" ya da "uygun de[ildir" qeklinde karar

verir. Bagwrudan <ince uygulamaya konmug gahqmalar delerlendirmeye almmaz ve gegmige

yonelik olarak higbir qekilde Etik Kurul izni verilmez.
(4) Diizeltilmesi veya eksikliklerinin tamamlanmast gereken baqvurular diizeltilerek,

sorumlu aragtrrmacr tarafindan elektronik ortamda yeniden sisteme kaydedilir, dosyalar rslak

imzahve tiim sayfalan paraflanmrq olarak Etik Kurul Sekretaryasma teslim edilir ve Etik Kurul

tarafindan ilk toplantrda yeniden de$erlendirmeye almu'
(5) Etik Kurula gonderilen aragtrrma dnerileri eksiklikleri tamamlandrktan sonra ilk

toplantrda karara ba[lamr ve karar sorumlu aragtrrmacrya teslim edilir.
(6) Etik Kurul karar verirken konuyla ilgili tiim yasal diizenlemeleri, mesleki etik

kodlarr, ulusal-uluslararasr bildirge ve duyurular ile etik de[er ve ilkeleri gtiz tintinde

bulundurur.

Aragtrmalann izlenmesi
MADDE 9- (1) Etik Kurul tarafindan uygun bulunan aragtrmalar hakkrnda gerekli

g<trtildtifiinde gahgmamn etik ilke ve kurallar agtsmdan bagvuruya uygun ytiriittildii[iine iligkin

iupor istenebilir. Bu raporlann hazrrlanmasmdan ve Etik Kurul Sekretaryasma

ulagtrrrlmasrndan, sorumlu araqtrrmact sorumludur.
(2) Etik Kurul, aragtrrmamn orijinal aragtrrma <inerisine uygun olarak yiiriitiiliip

ytiriitiilmedigini inceler. Etik Kurul incelemeler sonucunda etik ilke ve kurallara uymadt[t

anlaqrlan araqtrrmalarrn durdurulmasr ve ilgili birimlere bilgi verilmesi dnerisini Rektcirlii$e

iletir.



uOnnUNcU nolUu
Qegitli ve Di[er Hiikiimler

Gizlilik
MADDE 10- (1) Etik Kurul kararlarr genel dtizenlemeler drqrnda gizli olup, Etik

Kurulun tespitleri hakkrnda bu Ycinergede belirtilen kigi ve kuruluglar ile bagvuru sahibinden
bagkasrna bilgi verilmez.

Yiiriirliik
MADDE 11- (1) Bu Ycinerge Mu[la Srtkr Kogman Universite Senatosu tarafindan

kabul edildipi tarihten itibaren yiirtirlii[e girer.

Yiiriitme
MADDE 12- (1) Bu Yonerge, Mu[la Srtkr Kogman Universitesi Reklorti tarafindan

ytirtitiiliir.

Yiinergenin Kabul EdildiEi Senato Karannrn
Tarihi Sayrsr

07t06/2017 535/5

Yiinergede DeEisiklik Yapan Senato Karannln
Tarihi Saytsr

09lav20r9 552/r0



T.C.
MUGLA srrKr KoCMAN Ulqivnnsirnsi
{ixivnnsirn snnaro KARAn onNnGi

Toplantr Tarihi:09/0112019 Toplantr Sayrsr: 552

KARAR 10. "Mu[la Srtkr Kogman Universitesi insan Aragtrrmalan Etik Kurulu

Y6nergesi"nde depiqiklik yaprlmasrnln gdriigiilmesi ele ahndr.

Yaprlan g<irtigmeler sonucunda;

"Mu[la Srtkr Kogman Universitesi

maddesinde Ek-2'de (1 sayfa) belirtildi[i

birli[iyle karar verildi.
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insan Araqtrrmalan Etik Kurulu Y<inergesi"nin 5.

gekilde defigiklik yaprlmasrrun uygun olduSuna oy
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Etik Kurulun yapmr
MADDE 5- (1) EtikKurul. gdntilliiinsanlar

tizerinde/hakklnda yaprlacak aragtrrmalann
evrensel bilim ahlakrrra uygunlulunu
deferlendinnek arnacryla, Unii'ersitedeki profesrir
unvaruna sahip dgretim i.iyeleri arasrndan iki yrihk
srireyle Rektrir tarafi ndan segilerek gdrevlendirilen
yedi tiyeden oluqur.

Etik Kurulun yaprsr
MADDE 5- (1) Etik Kurul, gOntillii insanlar

[izerinde/nakkurda yapilacak arastlrmalann evrensel
bi lim a-hlakrna uyguniuSunu de[erlendirmek amacryla,
Universitedeki doEent vcya profesdr unvanma sahip
ogretiln riyeleri arasrndan iki yrlhk siireyle Rektcir
tarafirrdan segilerek geirevlendirilen gn az yedi iiyeden
olugur.
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Y_dnergenin Kabul Edildigi Senato Karannm
Tarihi Savrsl

07/06/2017 s35i5
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