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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   
Amaç 
MADDE 1 – (1)  Bu Yönergenin amacı, İstanbul Okan Üniversitesi Fen, Sosyal ve Girişimsel 

Olmayan Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulunun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 
 

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Okan Üniversitesi Fen, Sosyal ve Girişimsel Olmayan 
Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulunun çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3– (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. ve 42. maddeleri ile 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hükümlerine dayanarak 
hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a. Başkan: İstanbul Okan Üniversitesi Fen, Sosyal ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri 
Araştırmaları Etik Kurulunun Başkanını,  

b. Başkan Yardımcısı: Başkanın kendisine yardımcı olmak üzere görevlendirdiği Kurul 
üyesini,  

c. Birim: Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Merkezlerini,  
d. Kurul: İstanbul Okan Üniversitesi Fen, Sosyal ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri 

Araştırmaları Etik Kurulunu, 
e. Raportör: Başkan tarafından konunun ön incelemesi için havale edildiği Kurul üyesini, 
f. Rektör: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörünü,  
g. Rektörlük: İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünü,  
h. Sorumlu Araştırmacı: İstanbul Okan Üniversitesi Fen, Sosyal ve Girişimsel Olmayan 

Sağlık Bilimleri Araştırmaları Etik Kurulunun etik onayını almak için başvuran kişiyi,  
i. Üniversite: İstanbul Okan Üniversitesini, 
j. Üye: İstanbul Okan Üniversitesi Fen, Sosyal ve Girişimsel Olmayan Sağlık Bilimleri 

Araştırmaları Etik Kurulunun Üyesini ifade eder. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Kurulun Amaçları, Görevleri, Yapısı ve ÇalıĢma Biçimi 
 

Kurulun Amacı 
MADDE 5 – (1) Bilimsel bir araştırma öncesinde, esnasında ve sonrasında insan 

katılımcıların haklarının korunması, zarar görmelerinin önlenmesi, insan katılımcılar üzerinde 
yürütülecek sosyal bilimler, klinik-girişimsel olmayan bilimsel araştırmalar ile tarihi eserler ve 

kültür varlıkları üzerinde yapılacak her türlü bilimsel araştırma ve çalışmaları çevrenin korunmasını 
da göz önünde tutarak etik yönden değerlendirmek ve uygun olup olmadığı konusunda karar 
vermektir. 

 

Kurulun Görevleri 
MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:  

a. Kurula yapılan uygun başvuruları kabul etmek, 
b. Başvurusu kabul edilen bilimsel araştırma ve çalışmalara ait anket, test, ölçek, mülakat, 

gözlem, resim, çizim, video film, ses kaydı ve benzeri veri toplanmasında kullanılan her 
türlü yazılı, sözlü, sesli veya görüntülü ölçüm araçlarını ve içeriğini etik açıdan 
değerlendirmek,  

c. Araştırmaların etik açıdan uygun olup olmadığı konusunda karar vermek, 
d. Akademik araştırma ve yayın etiği konularında muhtemel etik dışı eylemlerin ortaya 

çıkmasını engellemek için, ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak 
eğitici faaliyetler düzenlenmesini sağlamak üzere Rektöre önerilerde bulunmak. 

 

Kurulun Yapısı 
MADDE 7 – (1) Kurul, biri başkan olmak üzere en az yedi, en çok on bir üyeden oluşur. 

Bütün Üyeler ve Kurul Başkanı, Rektör tarafından görevlendirilir. Başkan üyeler arasından bir 

yardımcı seçer.  
(2) Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.  
(3) Etik ihlali nedeniyle hakkında mahkûmiyet kararı verilen veya disiplin cezası alan kişiler Kurula 
üye olamaz ve üye iseler üyeliği kendiliğinden sona erer.  
(4) Bir yıl içerisinde çağrılı olduğu Kurul toplantılarından mazeretsiz olarak üst üste iki veya takvim 
yılı içinde toplam dört toplantıya katılmayan üyenin görev süresi sona erer. Görev süresi sona eren 
üye yerine, Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir. 
 

ÇalıĢma Biçimi 
MADDE 8 – (1) Kurul, akademik takvim içerisinde her ay en az bir kere olmak üzere üye 

sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada çekimser 
oy kullanılamaz. Oy eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş kabul edilir.  
(2) İlan edilen toplantı gününden beş iş günü öncesi mesai saati bitimine kadar eksiksiz teslim 
edilen dosyalar ilk Kurul toplantısı gündemine alınır.  
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(3) Başkan ve yardımcısı Kurula yapılan başvuruları inceler, başvuru konusuna göre her başvuru 
için bir raportör görevlendirir. Raportör, Kurulca hazırlanmış İnceleme Formu üzerinden 
değerlendirmesini toplantıda sunmak üzere hazırlık yapmakla sorumludur.  
(4) Kurul, başvuruları kendisi dışındaki nedenler hariç tutulursa, en geç üç ay içerisinde karara 
bağlar.  
(5) Dosya ile ilgili hazırlanan rapor, toplantıya katılan üyelerin tamamı tarafından imzalanır. 

  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurula BaĢvuru ve Değerlendirme 

 

MADDE 9 – (1) İnsan katılımcılarla veya insan üzerinde yapılacak bilimsel araştırma ve 
çalışmaların etik açıdan değerlendirilebilmesi için tüm araştırmacıların çalışmaya başlamadan önce 
Kurula başvuru yapması gerekir.  
(2) Kurula başvuru, sorumlu araştırmacı tarafından “Etik Kurul Başvuru Formu” ile yapılır. 
Başvuru formunda bütün araştırmacıların ıslak imzalı onayları olmalıdır. Araştırmada kullanılacak 
anket, ölçek, test, bilgilendirilmiş onam, mülakat, gözlem, resim, çizim, belge vd. formlar 

hazırlanarak, elektronik ortamda ve ıslak imzalı basılı kopya şeklinde Kurul sekretaryasına teslim 
edilir.  

(3) Kurul, başvurusu yapılan araştırma projelerini çalışmanın amacı, yöntemi, yararları ve olası 
risklerini, bütçesini de göz önünde bulundurarak etik açıdan değerlendirir. Değerlendirme 
sonucunda "Uygun", "Düzeltilmesi Gerekir", "Görevsizlik" ya da "Uygun Değildir" şeklinde karar 
verir. Başvurusuna "Düzeltilmesi Gerekir" kararı verilen Sorumlu Araştırmacı gerekli düzeltme ve 

eksiklikleri yerine getirerek, en geç 3 ay içerisinde tekrar Kurula başvuru yapabilir.  
(4) Kurul toplantısında alınan tüm kararlar karar defterine yazılır. Araştırmanın düzeltilmesi kararı 
alınmışsa, talep edilen düzeltmeler ve düzenlemeler açık bir şekilde belirtilir.  
(5) Kurul, dosya ile ilgili kararını aldıktan sonra, sorumlu araştırmacı dosyasının sonuç kararını 
Kurul sekretaryasından alır.  
(6)Kurul kararının "Uygun" olması durumunda ıslak imzalı etik onay belgesi Kurul 
sekretaryasından alınır.  
(7) Kurul Başkanı gerek gördüğünde, araştırmanın uygulanmasını gözleme kararı alınmasını Kurula 
tavsiye edebilir. Gözleme süreci Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yürür. Başkan, gelişme 
raporu incelemesi sonucunda etik kurallara uymadığını saptadığı araştırmaların sonlandırılması ve 
ilgili birimlere bilgi verilmesi için durumu Kurul gündemine getirebilir.  
(8) Çalışma onayı aldıktan soma ölçme araçlarında (anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, 
çizim, video film, ses kaydı ve benzeri) yapılacak değişiklikler Sorumlu Araştırmacı tarafından 
tekrar Kurulun onayına sunulmalıdır. Kurul onayına sunulmadan yapılan tüm değişikliklerin yasal 
ve idari sorumluluğu araştırmacılara aittir. 
(9) Araştırmacılar değerlendirme sonucunun uygun görüldüğü, en azından elektronik ortamda 

kendisine bildirilmeden araştırmanın veri toplama aşamasına başlayamaz.  
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(10)Toplanan verinin doğruluğundan, gizliliğinden ve veri güvenliğinden araştırmacılar 
sorumludur. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

           ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller  
MADDE 10 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır.  
 

Yürürlükten kaldırma  
MADDE 11 – (1) Bu Yönergenin kabulü ile 21.09.2011 tarihli ve 20.04.2012’de revize 

edilmiş olan  Okan Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.  
 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Okan Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 
tarihte yürürlüğe girer.  
 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini, Rektör yürütür. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


