
BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULU
YÖNLENDİRME ŞEMASI

(İNSAN VE İNSANA AİT BİYOLOJİK MATERYAL KULLANIMI İÇİN)

Çalışmanızda insan ya da 
insana ait biyolojik 
materyal kullanılacak mı?

Ø Etik Kurul İzin Belgesi 
gerekmemektedir.

Ø Lisansüstü çalışmalar için 
«Tez Çalışması Etik kurul İzin 
Muafiyet Formu»nun 
doldurulması gerekmektedir

AraştırmanIz aşağıdaki unsurlarI içeren ve insana bir hekimin 
doğrudan müdahalesinin gerekmediği  bir çalışma şeklinde 
midir?

· Anket, mülakat, odak grup  çalışması

· Yetişkin ve fetal kadavra çalışmaları

· Retrospektif arşiv taraması

· Kan, idrar, doku, genetik materyal ve radyolojik görüntü 
gibi koleksiyon materyaliyle veya rutin muayene, tetkik 
ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyalle 
yapılacak araştırma

· Hücre veya doku kültürü çalışması

· Gen tedavisi araştırması (tedavi amacı içermeyen)

· Hemşirelik faaliyetlerini kapsayan araştırma

· Gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışması

· Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırma 

· Antropometrik ölçüm çalışması

· Yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesi

Araştırmanız aşağıdaki unsurları içeren ve insana bir hekimin 
doğrudan müdahalesini gerektiren çalışma şeklinde midir?

· İnsanlar üzerinde ruhsat veya izin alınmış olsa dahi ilaç ve 
terkipleriyle yapılacak ilaç klinik araştırması

·  Gözlemsel ilaç çalışması, gözlemsel tıbbi cihaz çalışması

· Tıbbi cihazlar, ileri tedavi tıbbi ürünler, tıbbı ve biyolojik 
ürünler ile bitkisel ürünlerin klinik araştırması

· Kozmetik hammadde veya ürünleri dahil insanlarda 
denenmesi söz konusu olabilecek diğer tüm madde ve 
ürünlerle yapılacak klinik araştırma

· İnsanlar üzerinde yapılacak kök hücre nakli araştırması

· Organ ve doku nakli araştırması, cerrahi araştırma, 

· Gen tedavisi araştırması

İnsanlar üzerinde 
yapılacak olan çalışma 
biyoyararlanım veya 
biyoeşdeğerlilik 
çalışmaları şeklinde midir?

Bu form TÜBİTAK Etik Kurul Yönlendirme şemasından uyarlanmıştır

Not 2: Gereken durumlarda 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı 
kuruluşlardan izin belgesi 
alınmalıdır (kök hücre, en 
tedavisi, organ nakli, tıbbi 
cihaz araştırmaları vb.)

Not 1: Ticari olarak satılan 
insan kadavrası, kadavra 
parçaları ve biyolojik diğer 
materyal üzerinde yapılacak 
çalışmalar için etik kurul 
belgesi gerekmez.
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Etik Kurul’dan izin 
alınması gerekmektedir.

Ø Etik Kurul İzin Belgesi 
gerekmemektedir.

Ø Lisansüstü çalışmalar için 
«Tez Çalışması Etik kurul İzin 
Muafiyet Formu»nun 
doldurulması gerekmektedir

Etik Kurul’dan izin 
alınması gerekmektedir.

Etik Kurul’dan izin 
alınması gerekmektedir.
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