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Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu Başvuru Dosyası  

Verirken Dikkat Edilmesi Gerekenler 

1. Başvurunuz, ilgili dekanlık, enstitü (tez ya da lisansüstü öğrenci çalışmaları) ya da 
yüksekokul müdürlüğü tarafından Rektörlük aracılığıyla Komisyon’a iletilmelidir.   

2. Kurum dışından başvurular, resmi yazışma yoluyla doğrudan Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne yapılmalıdır. 

3. Başvuru Formunun, ekler dâhil her sayfası, Sorumlu Araştırmacı tarafından ıslak 
olarak paraflanmış olmalıdır. 

4. Başvuru Formunun gerekli bölümleri Sorumlu Araştırmacı ve Yardımcı 
Araştırmacı(lar) tarafından ıslak olarak imzalanmış olmalıdır. 

5. Başvuru Formu tamamlandıktan sonra, formun en son sayfasında bulunan Belge 
Kontrol Listesi’nin doldurularak imzalandığında emin olunmalıdır. 

6. Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu mevzuat gereğince sadece gelecekte 
yapılması planlanan araştırmalar için etik inceleme yapabilmektedir. Bu nedenle:  

a. Verisi zaten toplanmış bir araştırma için başvuru yapılmamalıdır. 

b. Etik Komisyon toplantı tarihleri web sayfasından duyurulmaktadır. 

c. Değerlendirme ve sonucun başvuru sahibine ulaşması süreci dikkate alınarak 

planlanan veri toplama tarihinden en az 2 ay önce başvuru yapılmalıdır. 

d. Komisyonun dosyayı görüştüğü tarihte veri toplama tarihi başlamış 

görünüyorsa, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7. Komisyona başvuru kapsamı dışında kalan araştırmalar: 

a. Tüm tıbbi gözlemsel çalışmalar,  
b. Hasta örneklemleri üzerindeki anket veya deneysel çalışmalar,  
c. Dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları,  
d. Kan, idrar, doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve 

radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tetkik, tahlil ve 
tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile 
hücre veya doku kültürü çalışmaları, 

e. Gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olarak 
genetik materyalle yapılacak araştırmalar,  

f. Hemşirelik faaliyetlerinin sınırları içerisinde yapılacak araştırmalar,  
g. Diyet çalışmaları,  
h. Egzersiz gibi vücut fizyolojisi ile ilgili araştırmalar, 
i. Antropometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar. 
j. Araştırma sorularının klinik hassasiyet gerektirebilecek nitelikte olması 
k. Araştırmanın klinik tanıyla ilişkilendirilebilecek bir çalışma olması  
l. Araştırmanın kapsamında hasta haklarının söz konusu olması  
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8. Araştırmada kullanılacak ölçek, görüşme ve gözlem formu vb. için gerekli 

kullanım izinleri Başvuru Formunun ekinde yer almalıdır. 

a. Araştırmada kullanılacak ölçek, görüşme ve gözlem formu vb. kullanıma açık ise 
açıkça beyan edilmeli ve belgelenmelidir.  Araştırmacılar tarafından 
hazırlanmışsa açık olarak belirtilmelidir. 

b. Araştırmada kullanılacak ölçeklerin künyesi Kaynakçada listelenmelidir. 

c. Ölçme araçlarının tamamı başvuru dosyasına eklenmiş olmalıdır. 

d. Araştırmada kullanılacak ölçek, görüşme ve gözlem formu vb. yabancı bir dilde 
ise Türkçe çevirileri de sunulmalıdır. 

e. Araştırmada ölçeğin Türkçe uyarlaması kullanılacak ise Türkçe uyarlaması için 
kullanım izni alınmış olmalıdır. 

f. E-posta (eposta çıktıları) ile alınmış kullanım izinleri okunabilir nitelikte olmalı 
ve kişiler arası özel yazışmaların yer almamasına özen gösterilmelidir.  

g. Örneklemde bir kurumda çalışanlar yer alıyorsa ilgili kurumdan izin 
alınması/izin alınacağının belirtilmesi gereklidir. 

9. Seçilmiş kaynaklar listesinde yer alan referanslar metin içinde atıf yapılan 

kaynaklar olmalıdır. Atıfta bulunulmayan kaynaklara listede yer verilmemelidir.  

 

10. Çevrimiçi yapılan araştırmalarda gönüllü katılım için gerekli bilgilendirme 

sağlanmalıdır. 

 

11. Gönüllü Katılım Formu: 

a. Araştırma için Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonundan onay alındığını 

belirten bir cümle yer almalıdır. 

b. Gönüllü Katılım Formunun anlatım dilinin araştırılan gruba uygun olmasına 

dikkat edilmelidir. 

c. Araştırma tez çalışması olduğunda danışmanının ismi Gönüllü Katılım 

Formunda mutlaka belirtilmelidir. 

d. Başvuru Formunda yer alan “Gönüllü Katılım Formunun İçermesi Gerek 

Bilgiler/Unsurlar” bölümünde yer alan maddelerin Gönüllü Katılım Formunda 

yer aldığından emin olunmalıdır. 

e. Araştırmada görüntü ve/veya ses kaydı yapılıyorsa Gönüllü Katılım Formunda 

mutlaka belirtilmelidir.  

12. Yeniden başvuru durumunda: 

a. Başvuru,  tüm belgeleri içerecek şekilde, eksiksiz olmalıdır 

b. Yapılan düzeltmeleri belirtilen bir ön yazı başvuru dosyasına eklenmelidir. 

c. Yeniden başvuru sırasında, düzeltme aşamasında geçecek olan süre de göz 

önünde bulundurularak araştırma başlama tarihi için Hacettepe Üniversitesi 

Etik Komisyonu Başvuru Formu sayfa 1, Madde 4 dikkate alınmalıdır. 
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COVİD-19 ile ilgili (veya başlıkta COVİD-19 yer alan) tüm araştırmalar: 

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 28.04.2020 tarihli “COVİD-19 
Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu” başlıklı yazısı gereğince Covid-19 ile ilgili tüm 
bilimsel çalışmaların etik kurul başvurusundan önce bu komisyona bildirilmesi gerekmektedir. 
Önce Covid-19 bilimsel araştırma değerlendirme komisyon onayı alınarak (başvuru formunu 
ve cevap yazısını) Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu Başvuru Formuna eklenmesi 
gerekmektedir. 
 
 
 


