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ÖNSÖZ

Insan denekler üzerinde biyomedikal arastirma yapmanin etik ve bilimsel standardlari,
Helsinki Bildirgesi, Insan Deneklerle Ilgili Biyomedikal Arastirmalarin Uluslararasi Etik Yol
Gösterici Kurallari (CIOMS), ve WHO ile Iyi Klinik Uygulamalar konusunda Yol Gösterici
Kurallar (ICH) da dahil, uluslararasi yol gösterici kurallari gelistirilmis ve olusturulmustur.
Bu yol gösterici kurallara uyma deneklerin onuru, haklari, güvenligi ve esenliginin
gelistirilmesini güvence altina alir ve arastirmalarin sonuçlarinin güvenilir olmasina yardimci
olur.

Tüm uluslararasi yol gösterici kurallar, aydinlatilmis onam ve onam veremeyecek olan birey
ve topluluklarin gerçek koruma göstergeleri ve uygun sekilde korunmalarinin yanisira
bilimsel ve etik açidan degerlendirilmesini ister. Bu yol gösterici kurallarin hedefleri
farmasötik arastirmalar, medikal araçlar, tibbi radyasyon, cerrahi yöntemler, tibbi kayitlar ve
biyolojik örnekler de dahil tüm biyomedikal arastirmalarin yanisira, epidemiyolojik, sosyal ve
psikolojik arastirmalardir.

Bu yol gösterici kurallar dünyadaki tüm ülkelerdeki etik degerlendirmelere yardimci olmak ve
desteklemek amacini güder. Bu kurallar uluslararasi yol gösterici kurallarla olusturulan
gerekliliklerin yakindan degerlendirilmesinin yanisira tüm dünya ülkelerinde geçerli olan etik
degerlendirmelere dayanir. Bu kurallar ne biyomedikal arastirmalarin etik açidan
degerlendirilmesinde gerekli olan yerel ve ulusal kurallarin yerini alma, ne de ulusal yasa ve
düzenlemelerin üstünde olma amacini güder.

Biyomedikal arastirmalarin agirlikli çogunlugu zaten ayricalikli olan topluluklarin yararini
ilgilendiren konulardan esinlenir. Bu gerçek WHO’nun arastirmalara ayrilan kaynaklardan
%90 inin arastirmaya, %10’dan azinin ise dünyanin aci çektigi hastaliklarla ilgili tibbi
sorunlara ayrilmasi saptamasindan kaynaklanir. Tüm dünyadaki biyomedikal arastirmalarda
etik degerlendirmelerin kapasitesini desteklemeye yardimci olacak olan bu uluslararasi yol
gösterici kurallarin olusturulmasi bu dengesizligin düzeltilmesini saglayacaktir.

1 – AMAÇ

Bu kurallarin amaci biyomedikal arastirmalarin etik açidan degerlendirilmesinde nitelik ve
uyumun gelistirilmesine yardimci olmaktir. Bu yol gösterici kurallar etik komitelerin (EK)
biyomedikal arastirmalardaki islevlerinin yazili yöntem süreçlerinin gelistirilmesinin temelini
olusturulmasina hizmet etmek ve yürürlükteki yasa, yönetmelik ve uygulamalari
tamamlamayi amaçlar. Bu baglamda bu kurallar etik degerlendirmenin nitelikli, uluslararasi
bir standardini olusturur. Bu yol gösterici kurallar ulusal ve yerel birimlerin biyomedikal
arastirmalarda etik açidan degerlendirme yöntemlerinin gelistirilmesi, degerlendirilmesi ve
gelistirilerek bir standard olusturulmasinda kullanilmalidir.
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2 – ETIK KOMITENIN ROLÜ

Biyomedikal arastirmalarin Etik Komiteler(EK) tarafindan degerlendirilmesinin amaci
arastirmaya katilan veya katilmasi olasi deneklerin onurunu, haklarini güvenligini ve
esenligini korumaya hizmet etmektir. Insanlari ilgilendiren arastirmalarin temel ilkesi
“bireylerin onuruna saygi”dir. Arastirmanin amaçlarinin hiçbir zaman arastirmaya katilan
deneklerin bakiminin, sagliginin ve esenliginin önüne geçmesine izin verilmemelidir. EK’ler
ayni zamanda adalet ilkesini de dikkate almalidir. Adalet, yas, cinsiyet, ekonomik statü, kültür
ve etnik degerlendirmeler de dikkate alinarak arastirmanin fayda ve sikintilarinin toplumdaki
tüm grup ve siniflar arasinda dagitilmasini gerektirir.

EK’ler bagimsiz, bilgi açisindan yeterli ve sunulan çalismalari yeterli zaman sürecinde
degerlendirmelidir. Olusturulmalari, yöntemleri ve kararlari politika, kurum, uzmanlik ve
pazar etkilerinden bagimsiz olmalidir. Çalismalari yeterli ve etkili olmalidir.

EK’ler arastirma baslamadan önce arastirma projesini degerlendirme sorumlulugunu tasirlar.
EK’ler ayni zamanda olumlu karar verildikten sonra yürütülen arastirmalarin etik açidan
düzenli olarak degerlendirilmelerini de güvence altina almalidirlar.

EK’ler arastirmacilarin gereksinimleri ve çikarlari ile geçerliligi olan düzenleyici kurumlar ve
uygulana yasalari da dikkate alarak, olasi denek ve ilgili topluluklarin tüm çikarlari
dogrultusunda hareket etme sorumlulugundadir.

3- ETIK DEGERLENDIRME SISTEMININ OLUSTURULMASI

Ülkeler, kurumlar ve toplumlar arastirmaya katilmasi olasi deneklerin olabilen en genis
anlamda korunmalarini güvence altina alacak, bilimin ulasilabilen en nitelikli düzeyine
ulasilmasina ve biyomedikal arastirmanin etigine hizmet edecek etik degerlendirme
sistemlerini ve Etik Komitelerin kurulmasi için çaba harcamalidir.  Devletler ulusal, kurumsal
ve yerel düzeyde, bagimsiz, çok-disipliner, çok sektorlü ve çogulcu yapida EK’lerin
kurulmasini tesvik etmelidir. EK’lerin idari ve ekonomik destek gereksinimleri vardir.

Isbirliginin kolaylastirilmasi ve uyumlu hale getirilmesi için degerlendirmenin degisik
asamalarinda çesitli yöntemlerin olusturulmasi gereklidir. Kurumsal, yerel ve Ulusal Etik
Komiteler arasinda iletisim ve isbirligi mekanizmalari olusturulmalidir. Bu mekanizmalar
açik ve yeterli iletisimi saglamalidir. Bunlar bir ülkede etik degerlendirmenin gelismesinin
yanisira etik komite üyelerinin sürekli egitimini de tesvik etmelidir. Buna ek olarak bir ülkede
birden fazla merkezde veya ülkede yürütülen biyomedikal arastirma protokollerinin
degerlendirilme yöntemlerini de olusturmalidir. Toplumun her düzeyinden gelen bilgiler ile
Biyomedikal degerlendirmenin en üst düzeyde yeterliliginin saglanmasi için yerel, bölgesel ve
ulusal düzeyde etik degerlendirme agi kurulmalidir.

4 – ETIK KOMITENIN KURULMASI

EK’ler kendilerine ulasan arastirma projelerini bagimsizliklarini etkileyebilecek tüm etki ve
pesin hükümlerden uzak ve etigin tüm açilarindan yeterli olarak degerlendirilmesini
saglayacak sistemi olusturmalidir.
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EK’ler çok-disipliner ve çok sektörel olmali, gerekli bilimsel uzmanliklari içermeli, yas ve
cinsiyet dagilimi dengeli olmali ve toplumun çikarlari ile ilgili konularda temsil edilebilmesi
için üyeleri arasinda halktan temsilciler bulunmalidir.

EK’ler ülkenin uygulanan yasa ve yönetmelikleri ve hizmet verdigi toplumun deger ve ilkeleri
ile uyum içinde olacak sekilde kurulmalidir.

EK’lerin yetkisi altinda kurulduklari birimlerin uygulama yöntemleri, EK’lerin  islev ve
görevleri, üyelik kosullari, basvuru kosullari, ofisleri,sekreteryanin yapisi, iç çalisma
yöntemleri ve oylamada yeterli sayi kosullarinin toplum tarafindan ulasilabilir olmasi
saglanmalidir. EK’ler yazili olan çalisma yöntemi ile uyum içinde faaliyet göstermelidir.

EK’lerin faaliyetlerinin düzenli olarak (yillik) raporlar halinde özetlemeleri uygun olabilir.

4.1 Üyelik Kosullari

Etik Komitelerin üyelerinin belirlenmesi veya olasi yeni üyelerin olusturulmasinin
yöntemlerinde açiklik olusturulmalidir.  Etik Komite üyelerinin görev ve sorumluluklarinin
anahatlarini da içeren, adaylik kosullarini belirleyen bir belge olusturulmalidir.

Üyelik kosullari asagidaki unsurlari içermelidir ;

4.1.1 üyelige atamalardan sorumlu olan birimin adi veya tanimi

4.1.2 bir üyenin atanma yöntemi de dahil üyelerin seçim yöntemi ( örn. konsensus, çogunluk
veya dogrudan atama )

4.1.3 atamalarda rekabetten kaçinilmalidir. Ancak bunun kaçinilmaz oldugu durumlarda
seffaflik saglanmalidir.

Yeni fikir ve yaklasimlarin olusturulmasi, etik komite içinde uzmanliklarin saglanmasi ve
gelistirilmesi için devamliligi da saglayan rotasyon sistemi dikkate alinmalidir.

4.2 Etik Komite Üyeligine Atama Unsurlari

Etik Komite üyeligine yapilacak olan atamalarda asagidaki unsurlar belirlenmelidir:

4.2.1  atamanin süresi

4.2.2  atamanin yenilenmesinde uygulanan politikalar

4.2.3  üyelikten alma yöntemi

4.2.4  üyelikten ayrilma/ istifa yöntemi

4.2.5  ayrilan üyenin yerine yeni üye atama yöntemi
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4.3 Üyelik Kosullari

Etik Komite üyeligine atama kosullari asagidaki unsurlari içermelidir;

4.3.1 üyenin, adi, uzmanligi ve kurumunun kamuoyuna açiklanmasi konusunda çekincesi
olmamalidir.

4.3.2  Etik Komite ile ilgili olarak yapilan çalismalar veya giderlerle ilgili ödemeler
yapilmissa bunlar kaydedilmeli ve kamuoyunun talebi durumunda açiklanmalidir.

4.3.3  Etik Komite Üyeleri arastirmaya katilanlarla ilgili bilgiler, basvurular ve toplantilardaki
tartismalari gizli tutacagina iliskin bir sözlesme imzalamalidir. Buna ek olarak tüm Etik
Komite idari elemanlari da benzer bir gizlilik sözlesmesi imzalamalidir.

4.4 Ofisler

Etik degerlendirmenin iyi bir sekilde çalisabilmesi için Etik Komitelerin bagimsiz ofisleri
olusturulmalidir. Etik Komitelerdeki (örnegin Etik Komite baskani, sekreteri vb) çalisanlarin
bu ofisi kullanma kosullari, her birimin (örnegin gündem, toplantilarda tartisilan temel
basliklar, kararlarin bildirimi vb.) görev ve sorumluluklari yazili olarak belirlenmelidir. Bu
görevlerde olanlarin seçimi ve atanmasinin islemi/süreci açik olmalidir.

Etik Komitelere sorumluluklarini üstlenebilmeleri için, Etik Komite ofislerinde çalisanlara ek
olarak yeterli idari personel destegi saglanmalidir.

4.5 Oylamalarda Yeterli Sayi Kosullari

Etik Komiteler bir basvuruyu incelerken veya bu basvuru hakkinda karar verirken bu kararin
oylanmasinin kosullarini olusturmalidir. Bu kosullar sunlari içermelidir ;

4.5.1 oylamada çogunlugu saglamak için gereken en az sayi (örnegin üye sayisinin yarisi)

4.5.2 gerekli olan uzmanlar (örnegin hekim, hukukçu, istatistikçi, tip disi meslekler veya
meslek sahibi olmayanlar v.b.) ile bunlarin oylamadaki dagiliminin kosullari. Hiçbir
çogunluk tek uzmanlik alani veya cinsiyete dayanmamalidir. Her yeterli sayi
olusturmada en az bir üyenin bilimsel uzmanligi olmamali ve en az bir üye
arastirmanin yapildigi alan disindan veya kurumdan bagimsiz olmalidir.

4.6 Görüslerine Basvurulan Bagimsiz Kisiler

Etik Komiteler, arastirma projeleri ile ilgili olarak, özel uzmanlik isteyen konularda bilgi
verecek kisilerin görüsüne dogrudan basvurabilir veya bu kisilerin listesini önceden olusturur.
Görüslerine basvurulanlar, özel hastaliklar veya metodlar konusunda, etik veya yasal
konularda uzman veya belli topluluklarin, gruplarin veya hastalarin temsilcileri olabilirler. Bu
bagimsiz kisilere basvurma sekli ayrica olusturulmalidir.
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4.7 Etik Komite Üyelerinin Egitimi

Etik Komite (EK) üyelerinin biyomedikal arastirma bilimi ve etigi konusunda üyeliklerinin
baslangicinda ve üyelikleri sürecinde de egitime gereksinimleri vardir. Etik Komitede görev
yapma kosullari, etik komitenin çalismalari konusunda, baslangiç nitelinde bir egitimin
yanisira üyelik sürecinde de etik degerlendirme konusundaki yetilerini gelistirmeye yönelik
firsatlar saglamalidir. Bu kosullar etik komite üyelerinin üyeliklerinin baslangicinda ve
üyelikleri sürecinde sürekli egitim konusunda beklentileri ve gereklilikleri de içermelidir. Bu
egitim, etik komite üyelerinin baslangiç ve süregen egitimlerinde diger olasiliklarin
degerlendirilmesinin yani sira etik komitelerin kendi bölgeleri veya ülkelerindeki diger etik
komitelerle isbirligi seklinde de olabilir.

5 - ETIK KOMITEYE BASVURU

Etik komiteler biyomedikal arastirma projelerinin izlemi için yapilacak basvurularda
istenenleri açik olarak belirlemekle sorumludurlar. Basvurularda istenenler, proje ile
basvuracak olanlara hazir olarak sunulmalidir.

5.1 Basvuru

Biyomedikal arastirmanin etik açidan degerlendirilmesi için yapilacak basvuru, arastirmanin
bilimsel ve etik sorumlulugunu üstlenen arastirmaci tarafindan yapilmalidir.

5.2 Basvuru  Kosullari

Etik degerlendirme için basvuruda bulunulan arastirma projelerinden istenenler açik olarak
belirtilmelidir. Bunlar asagidakileri içermelidir ;

5.2.1 basvuru  dosyasinin sunulacagi etik komitenin sekreteri veya üyesi/üyelerinin adi

5.2.2 basvuru formu/formlari

5.2.3 basvuru formati

5.2.4 belgeleme (Bkz 5.3)

5.2.5 belgelerin sunulacagi dil/diller

5.2.6 kaç nüsha sunulacagi

5.2.7 degerlendirme tarihlerine göre son basvuru tarihleri

5.2.8 eksik basvurularda nasil iletisim kurulacagi da dahil, basvuru sahibinin nasil
bilgilendirilecegi

5.2.9 incelemenin ardindan sonucun bildirilecegi tahmini süre
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5.2.10 etik komitenin basvurandan ek bilgi veya belgelerinde degisiklik istemesi durumunda
basvurana ne kadar süre taninacagi

5.2.11 eger uygulaniyorsa, basvurunun incelenmesi için istenen ücret

5.1.12 protokolde, malzemede, onam formunda degisiklik yapilacaksa veya olasi arastirmaci
katilimi ile ilgili bilgilerde degisiklik olmussa bunun nasil bildirilecegi,

5.3 Belgelendirme ( Dokümantasyon )

Planlanan arastirmanin etik ile ilgili tüm özeti ve istenen tüm belgeler arastirmaci tarafindan
sunulmalidir. Bunlar asagidakilerle sinirli olmamakla birlikte sunlari içerebilir

5.3.1 tarih ve imza içeren basvuru formu;

5.3.2 destekleyen belge ve ekleri ile birlikte (tarih ve tanimi açikça belirtilen) arastirma
protokolü ;

5.3.3 protokolün (olabildigince teknik tanimlardan uzak) özeti veya semalandirilmis
sunumu ;

5.3.4 arastirmanin etik açidan degerlendirilmesini de içeren metin (genelde protokolün
içinde de bulunan metin) ;

5.3.5 arastirmaya katilacaklar için hazirlanmis olgu bildirim formlari, günlük izlem formlari
(diary cards),  ve diger soru formlari,

5.3.6 arastirmanin (farmasötik veya arastirma sürecinde olan bir araç gibi ) bir ürün olmasi
durumunda, kullanilan ürünün güvenligi (safety), farmakolojik, farmasötik ve
toksikolojik verileri ile birlikte o tarihe kadar ürünle ilgili klinik deneyimler (örn. En
son arastirmaci brosürü, yayinlanmis veriler, ürünün özelliklerinin özeti gibi)  ile ilgili
bilgilerin yeterli sekilde aktarilan özeti ;

5.3.7 arastirmaci / arastirmacilarin (güncellestirilmis, tarihlendirilmis ve imzalanmis)
biyografileri ;

5.3.8 arastirmaya katilacak olan olasi katilimcilarin katilimini saglamak için kullanilan
(reklam da dahil) malzemeler ;

5.3.9 onamin alinmasi ve belgelenmesi için uygulanan sürecin tanimi ;

5.3.10 diger dilleri kullanan katilimcilarin da katilmasi olasi olan arastirmalarda, bu
dil(ler)de (açik olarak tanimlanmis ve tarihlendirilmis olan) bilgilerin yer aldigi, olasi
katilimcilara verilecek olan yazili ve diger bilgi kaynaklari örnekleri ;

5.3.11 arastirmaya katilmasi olasi katilimcilarin anlayacaklari dil(ler)de yazilmis (açik olarak
tanimlanmis ve tarihlendirilmis) onam formu ;
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5.3.12 arastirmaya katilacaklara verilecek olan tazminatin tanimi (harcamalar ve tibbi bakim
da dahil);

5.3.13 eger uygulanacaksa, tazminati almak için yapilacak uygulamalarin tanimi ;

5.3.14 eger uygulanacaksa çalismaya katilacaklarin sigortalanmasina dair düzenlemenin
tanimi ;

5.3.15 ilgili etik ilkelere uyulacagina iliskin sözlesme ;

5.3.16 (ister ayni bölgede isterse baska yerde olsun) diger Etik Kurullar veya idari mercilerin
daha önce aldiklari (örn. protokolün uyarlanmasi veya olumsuz kararlar gibi) önemli
kararlar ve bu kararlar dogrultusunda protokolde yapilan uyarlama(lar) ile bu olumsuz
kararin alinmasinin nedenleri.

6 . DEGERLENDIRME

Uygun sekilde yapilan tüm basvurular olusturulan bir degerlendirme yöntemine uygun olarak
belli bir süre içinde incelenir.

6.1 Toplanti Kosullari

EK’ler daha önceden ilan edilen bir tarihte düzenli araliklarla toplanmalidir. Bu toplanti
asagidaki kosullari içermelidir ;

6.1.1 toplantilar is yükünün gereksinimlerine göre planlanmalidir.

6.1.2 EK üyelerine toplantidan önce gerekli olan belgeleri incelemeleri için gerekli süre
taninmalidir.

6.1.3 toplantilarin temel konulari not edilmeli ve bu temel noktalar onaylanmalidir.

6.1.4 basvuran, arastirmayi destekleyen ve/veya arastirmaci basvurusunu sunmak veya
özel bazi konulari açikliga kavusturmak için toplantiya davet edilebilir.

6.1.5 bilgilerin gizli tutulmasi kosulu ile, görüsüne basvurulmak üzere bagimsiz
danismanlar toplantiya davet edilebilir veya yazili olarak görüsleri alinabilir.

6.2  Degerlendirmenin Unsurlari

Etik Komitelerin temel görevi arastirma projeleri ve belgelerini özellikle aydinlatilmis onam
yöntemi, belgelendirme ve protokolün uygunlugu ve uygulanabilirligi açisindan incelemektir.
EK’ler öncelikle bilimsel degerlendirmeleri, eger mevcutsa yürürlükteki yasalar ve
düzenlemelerin geregini dikkate alir. Asagidakilerin uygulanabilirligi gözönünde
bulundurulmalidir ;
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6.2.1 Arastirmanin düzenlenmesi (design) ve yürütülmesi,

6.2.1.1 çalismanin amaçlari ile çalismanin düzenlenis yönteminin uygunlugu, (örneklemedeki
büyüklük de dahil) istatistik metodu, ve mümkün olan en az sayida katilimci (denek)
ile sonuca ulasma olasiligi,

6.2.1.2 arastirmaya katilacaklar ve ilgili popülasyonlar için olasi riskler ve uygunsuz
kosullarin nasil çözümlenebilecegi,

6.2.1.3 kontrolün nasil saglanacagi

6.2.1.4 arastirmaya katilanlarin arastirma tamamlanmadan arastirmadan çikarilma kriterleri,

6.2.1.5 arastirmayi tümü ile sonlandirma veya ara verme kriterleri,

6.2.1.6 veri güvenligi izleme komisyonu olusumunu da içeren, çalismanin izlenmesi ve
yoklanmasindaki kosullarin uygunlugu

6.2.1.7 kullanilan araç, malzeme personel ve acil durumlarda uygulanacak yöntemler de dahil
arastirmanin yapildigi yerin uygunlugu,

6.2.1.8 Arastirma sonuçlarinin bildirilme ve yayinlanma yöntemi,

6.2.2 Arastirmaya Katilacak Olan Deneklerin Seçimi

6.2.2.1 deneklerin örneklenecegi popülasyonun (cinsiyet, yas, kültür, okur-yazarlik,
ekonomik statü ve etnik köken de dahil) özellikleri,

6.2.2.2 deneklerle ilgili ilk temasin nasil kurulacagi,

6.2.2.3 olasi denekler veya bunlarin yasal temsilcilerinin nasil tam olarak
bilgilendirilecekleri,

6.2.2.4 deneklerin arastirmaya dahil edilme kriteleri,

6.2.2.5 deneklerin arastirmadan dislanma kriterleri,

6.2.3  Deneklerin Bakimi ve Korunmasi

6.2.3.1 planlanan arastirma için arastirmacinin nitelikleri ve uygunlugu,

6.2.3.2 arastirma amaci ile standard olarak uygulanan tedavinin kesilecegi veye bir süre ara
verilecegi konusunda bir yaklasim olup olmadigi, eger varsa bunun kabul
edilebilirligi,

6.2.3.3 deneklere  arastirmadan önce ve sonra saglanacak tibbi bakim,
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6.2.3.4 deneklere verilen psiko-sosyal destek ve tibbi kontrolün yeterliligi,

6.2.3.5 arastirma sirasinda arastirmadan kendi istekleri ile ayrilmak isteyen deneklere
uygulanacak olanlar;

6.2.3.6 arastirilan ürünün  acil durumlarda, daha uzun süre ile temin edilmesi kriterleri;

6.2.3.7 denegin onaminin alinma süreci de  dahil, eger gerekli ise arastirmaya katilanin
hekimini (aile hekimini) bilgilendirmek için yapilan düzenlemeler,

6.2.3.8 arastirmanin ardindan, arastirilan ürünün deneklere sunulmasi planlaniyorsa bu konu
ile ilgili bilgi;

6.2.3.9 arastirmaya katilmak deneklere bir ekonomik yük getiriyorsa bunun tanimlanmasi;

6.2.3.10  deneklere  verilecek olan ödül ve tazminat (Para, hizmet ve/veya armagan da dahil);

6.2.3.11 arastirmaya katilim nedeni ile katilimcida ortaya çikabilecek yaralanma, özürlülük ve
ölüm halinde tazminat / tedavi konusunda alinan önlemler;

6.2.3.12  Sigorta ve tazminat ile ilgili düzenlemeler;

6.2.4. Deneklerle Ilgili Bilgilerin Gizliliginin Saglanmasi

6.2.4.1 tibbi kayitlar ve biyolojik örnekler de dahil arastirmaya katilanlarla ilgili kisisel
verilere kimlerin ulasacaginin tanimlanmasi,

6.2.4.2 arastirmaya katilanlarla ilgili kisisel bilgilerin gizli tutulmasi ve bu konuda alinan
önlemlerin belirlenmesi/güvence altina alinmasi

6.2.5 Aydinlatilmis Onam Süreci

6.2.5.1 onami almakla sorumlu olan kisilerin belirlenmesi de dahil aydinlatilmis onam alma
sürecinin tanimlanmasi;

6.2.5.2 arastirmaya katilacaklara, gerektiginde yasal temsilcisi/temsilcisine1 verilecek olan
sözlü ve yazili bilginin anlasilabilirligi, tamligi ve yeterliligi ;

6.2.5.3 onam veremeyecek olan bireylerin arastirmaya katilma isteminin anlasilabilir /
kabul edilebilir nedenlerinin açikça belirlenmesi ve bu bireylerden onam almak için
yapilan düzenlemeler veya yasal olarak yetkilendirilmeleri ;

6.2.5.4 arastirmaya katilanlara, arastirma süresince (haklari, güvenlikleri ve esenlikleri)
konulari da dahil, verilecek bilgilerin güvencesinin saglanmasi;

                                                
1 Karar verme yetisine sahip olmayanlar için (örn. Çocuklar, psikiatri hastalari ) (Çev.notu)



12

6.2.5.5 arastirma süresince arastirmaya katilanlar veya onlarin temsilcilerinin soru ve
sorunlarini dinlemek ve yanitlamak  için alinan önlemler;

6.2.6 Örneklemenin Yapildigi Toplulugun / Evrenin Degerlendirilmesi

6.2.6.1 arastirmanin arastirmaya katilanlarin seçildigi topluluga ve arastirmayla ilgili olan
topluluklara olan etkisi ve uygunlugu ;

6.2.6.2 arastirmanin düzenlenme süreci içinde ilgili topluluklarin incelenmesine yönelik
yapilan uygulamalar ;

6.2.6.3 toplulugun bireyin onamina olan etkisi ;

6.2.6.4 arastirma süresince toplulukla ilgili olarak yapilmasi öngörülen danismalar ;

6.2.6.5 arastirmanin yerel saglik bakiminin ilerlemesi, arastirma ve halk sagligi
gereksinimlerine olan katkisi ;

6.2.6.6 arastirmanin ardindan basarili sonuç alinmasi durumunda, arastirilan ürünün
ulasilabilirligi (availability) ve alinabilirliginin (affordability) tanimi;

6.2.6.7 arastirma sonuçlarinin arastirmaya katilanlar ve ilgili populasyonlara sunumundaki
tutum.

6.3 Yeniden Yapilan Basvurularin Kisa Sürede Degelendirilmesi

EK’ler yeniden yapilan basvurularin kisa sürede sonuçlandirilmasi için bir yöntem
olusturmalidir. Bu yöntemde asagidakiler özellikle belirlenmelidir:

6.3.1 basvurunun özelligi, düzeltmeler ve arastirmanin kisa sürede sonuçlandirilmasi için
uygun olan diger degerlendirmeler ;

6.3.2 yeniden yapilan degerlendirilmelerde uygulanacak olan oylamanin yöntemi ;

6.3.3  kararin durumu (örn. tüm EK üyelerinin onayina sunulup sunulmayacagi vb.)

7 KARAR VERME

EK, etik açidan degerlendirilmek üzere basvuruda bulunulan biyomedikal arastirmalarda
verilecek olan kararlarda asagidaki degerlendirmeleri yapmalidir :

7.1 bir basvuru kapsaminda çikar çatismasi olan üye o konu ile ilgili karar verilen
toplantidan çikar ; çikar çatismasi basvurunun degerlendirilmesinden önce Etik Komite
baskanina iletilir ve tutanaklarda yer alir;
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7.2 Etik Komite karari ancak, Etik Komite idari personeli hariç, Komite üyesi olmayan
(örn. Arastirmaci, destekleyici temsilcisi, bagimsiz danisman vb) kimsenin bulunmadigi
bir ortamda, arastirmanin degerlendirilmesi ve tartisilmasi için yeterli zaman
tanindiktan sonra verilebilir;

7.3 kararlar ancak toplantilarda (EK)’un uygulamalarina yönelik yazili kurallari
çerçevesinde) yapilan oylamalarda saglanan çogunlukla alinabilir.

7.4 karar  verilmeden önce, basvuruda bulunmak için gerekli olan belgelerin tamamlanmais
olmasi ve karar için gerekli olan unsurlarin (bkz 6.2) uygun olmasi gerekir;

7.5 karar sadece degerlendirmeye katilan üyeler katilabilir;

7.6 kararlar için daha önceden belirlenmis bir yöntem (örn. konsensus, oylama)
bulunmalidir; Mümkün olmasi halinde kararlarin konsensus ile verilmesi öneriler; ancak
bunun mümkün olmamasi halinde oylamaya gidilmesi önerilir;

7.7 kararlara, baglayici olmayan öneriler eklenebilir;

7.8 projenin yeniden düzenlenmesi veya düzeltilerek yeniden basvurularda bulunulmasi
sartina baglanan kararlarda öneriler açik olarak belirtilmelidir;

7.9 bir basvuruya olumsuz olarak karar verilmesi durumunda bunun gerekçeleri açik olarak
belirtilmelidir.

8.  KARARIN BILDIRILMESI

EK Karari, tercihen kararin verilmesinden sonra iki hafta içinde EK uygulamalari
çerçevesinde yazili olarak bildirilmelidir. Kararin bildirimi asagidakilerle sinirli olmamakla
birlikte sunlari içermelidir ;

8.1 degerlendirilen projenin tam basligi

8.2 kararin dayandigi arastirma protokolünün veya düzeltmelerinin tanimi, tarih ve (varsa)
numarasi;

8.3 incelenen belgelerin adi ve projeyi belirleyen numaranin (kod numarasi / tarihi) açik
olarak tanimlanmasi;

8.4 basvuru sahibinin adi ve ünvani;

8.5 arastirmanin yapilacagi yer(ler);

8.6 kararin verildigi yer ve tarih;

8.7 karari veren EK’nin adi;

8.8 verilen kararin açik ifadesi;
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8.9 varsa, EK’nin önerileri;

8.10  sartli karar verilmesi durumunda, yeniden yapilacak basvurularda istenenler ve projenin
yeniden düzenlenmesi konulari da dahil, EK’nin istekleri,

8.11 olumlu yanit verilmesi durumunda, basvuru sahibi; EK tarafindan istenenlerin kabul
edildigini bildirmesi; projedeki ilerlemeleri bildirmesi; arastirma protokolünde (lojistik
ve idari degisikliklerin de disinda olan) degiksikliklerin olmasi durumunda  bu
degisiklikleri EK’ye bildirmesi gerektigini; Onam formunda yapilacak degesiklikler veya
arastirmaya sonradan katilanlara verilecek olan bilgi, kullanilan materyallerde yapilan
degisikliklerin EK’ye bildirmesinin gerektigi; arastirmanin yürütülmesi ile ilgili
beklenmeyen ciddi yan etkilerin bildirilmesinin gerekliligini; beklenmeyen durumlarin,
çalismanin sonlandirilmasinin ve diger EK’lerin aldigi önemli kararlarin bildirilmesinin
gerekliligini; EK’nin yürütülmekte olan çalisma ile ilgili olarak bilgilendirilmesini
bekledigi konular ile; çalismanin sonucuna yönelik rapor ve bu sonucun özetini
bildirmekle sorumlu oldugunu bilmelidir;

8.12 Etik Komite tarafindan yapilacak olan kontrolün plani

8.13  olumsuz yanit verilmesi durumunda, olumsuz yanitin nedeni / nedenleri açikça
belirtilmelidir;

8.14  EK nin baskani veya yetkilendirdigi kisinin tarih de içeren imzasi.

9   IZLEM

EK’ler olumlu karar verdikleri (onayladiklari) tüm çalismalari kararin alinmasindan
arastirmanin sonlanmasina kadar geçen süre içinde izlemek için bir yöntem olusturmalidir.
EK ile basvuran arasinda açikça belirlenmis bir iletisim olmalidir. Izleme süreci asagidaki
degerlendirmeleri içermelidir ;

9.1 izlemde yeterli sayi olustumanin kosullari, degerlendirme ve iletisim yöntemleri (ilk karar
asamasinda istenen belge ve islemlerden farkli olabilir) ;

9.2 izleme araliklari arastirma projesinin yapisina ve özelliklerine göre belirlenmekle beraber
protokol yilda en az bir kez izlenmis olmalidir;

9.3 Asagidaki olaylar ve örnekler bir çalismanin izlemini gerektirir :

a. arastirmaya katilanlarin haklari, güvenlikleri ve / veya iyilik halleri ile çalismanin
yürütülmesini etkileyen her tür protokol degisiklikleri;

b.  arastirmanin yürütülmesi veya arastirilan ürün ile ilgili olarak beklenmeyen ciddi
bir yan etki ve buna karsi arastirmaci, destekleyici ve düzenleyici firmalarin
girisimlerinin varligi;

c. çalismanin fayda / zarar oranini etkileyebilecek yeni bir bilgi veya olay;

9.4 Izlem sürecindeki degerlendirmeye yönelik EK’nin özgün kararinin (onayinin)
sonlandirilmasi, veya onayin geçerliliginin devam etmesi, projenin bir süre durdurulmasi
veya arastirmanin modifiye edilmesine yönelik karar basvuru sahibine bildirilmelidir;



15

9.5  Bir çalismanin zamanindan önce sonlandirilmasi veya belli bir süre için durdurulmasi
durumunda basvuru sahibi bunun gerekçesini EK’ye bildirmelidir. Bu durumdan
kaynaklanan sonuçlarin özeti yazili olarak EK’a sunulmalidir;

9.6 EK,  basvuru sahibinden çalismanin sonlandigi tarihte çalismanin sonlandigina dair bir
bildirim almalidir;

9.7 EK çalismanin yönelik hazirlanan raporun ve alinan sonucun özetinin bir örnegini
almalidir.

10. BELGELENDIRME VE ARSIVLEME

EK’nin tüm belgeleri ve iletisimi tarihlendirilmeli, dosyalanmali ve yazili ymöntemlere göre
arsivlenmelidir. Çesitli belge, dosya ve arsivlere ( yetkili kisiler de dahil) ulasma ve düzeltme
belgelenmelidir.

Çalismanin bitiminden sonra belgelerin en az 3 yil arsivlerde saklanmasi önerilir.

Dosyalanarak arsivlerde saklanmasi gereken, fakat bununla sinirli olmayan belgeler ;

10.1 EK’nin düzenli (yillik) raporlari, uygulama/çalisma yöntemlerinin yazili standardlari ve
EK’nin olusumu ;

10.2 tüm EK üyelerinin biyografileri ;

10.3 EK üyelerine ve sekretere yapilan ödemeler de dahil EK’un tüm gelir ve giderinin
belgeleri ;

10.4  EK tarafindan olusturulmus basvuru kurallarinin basili örnegi ;

10.5  EK toplantilarinin gündemi

10.6  EK toplantilarinda tartisilan temel konular

10.7  basvuranlar tarafindan sunulan tüm materyalin bir örnegi,

10.8 EK üyelerinin basvuru, kararlar ve takip ile ilgili olarakbasvuranlaraveya ilgili taraflarla
yaptiklari yazismalar

10.9  basvuranlara gönderilen karar öneri ve isteklerin bir örnegi,

10.10 degerlendirme süresinde alinan tüm yazili belgeler

10.11 çalismanin bittiginin, geçici olarak durduruldugunun veya erken sonlandirildiginin
bildirilmesi ;

10.12  Çalismanin özeti ve çalismanin sonucu ile ilgili rapor,
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SÖZLÜK

Bu sözlükte verilen tanimlar, bu yolgösterici kurallarda belirlenen terimleri tanimlar. Bu
terimlerin baska kosullarda  farkli anlamlari olabilir.

Öneri (advice)

Bir karara eklenen ve arastirma ile ilgili olanlara etik açidan yardimci olmak amaci güden,
baglayici olmayan degerlendirmeler.

Basvuran (applicant)

Arastirma projelerinin bilimsel ve etik sorumlulugunun kendisi veya bir kurum / sirket adina
üstlenen, etik komitenin kararini almak üzere gerekli basvuruyu yapan nitelikli arastirmaci.

Topluluk  (community)

Toplum ortak çikarlari olan ve ortak yakin çevrede yasayan ortak kisilik özelliklerine sahip
insanlarin olusturdugu gruptur. Toplum ayni köy, kent, ülke gibi ortak cografi bölgelerde
yasayan insanlar gibi de tanimlanabilir. Toplum ayni deger yargilarina sahip, ortak çikarlari
olan veya ayni hastaliga sahip insan grubu olarak da tanimlanabilir.

Çikar çatismasi (conflict of interest)

EK’nin üyelerinden birinin (veya birkaçinin) çikarlari, Etik Komiteye yapilan bazi
basvurularda, onun arastirmaya katilacaklarin korunmasina yönelik alacagi bagimsiz kararini
etkileyecegi durumlarda, çikar çatismasi ortaya çikar. EK üyesinin arastirma ile para,
malzeme, kurum ve sosyal baglarinin oldugu durumlarda çikar çatismasi ortaya çikabilir.

Karar ( decision)

EK’ye yapilan bir basvurunun ardindan gerçeklestirilen inceleme sonucu, bir çalismanin etik
açidan geçerli oldugu konusunda (olumlu, olumsuz veya kosullu) bir yanit verme konumunda
olan EK’nin karari.

Arastirmaci (investigator)

Ister kendi adina, isterse bir kurum / firma adina, belli bir yer veya yerlerde yürütülen
arastirma projesinin bilimsel ve etik bütünlügünün saglanmasi ile bilimsel ve etik
sorumlulugunu üstlenen nitelikli bilim adami. Bazi durumlarda birincil arastirmaci (principle
investigator), arastirmaci grubundan (subinvestigator) sorumlu lider olarak atanabilir.
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Protokol (protocol)

Etik ve istatistik degerlendirmeler de dahil, bir biyomedikal arastirma projesinin amaci,
mantigi ve temelleri ile metodu ve organizasyonunu tanimlayan belge. Bu belgeler protokolde
bulunan farkli belgelere de dayandirilabilir.

Protokol degisikligi (protocol amendment)

Bir protokolde degisiklik veya kuralina uygun olarak yapilan açiklamanin tanimi

Istemler  (requirements)

Istemler, arastirmanin yürütülmesinde izlenmesi zorunlu olan veya alinan kararlar
baglaminda, etik degerlendirmeleri aktaran baglayici unsurlar olup Etik Komitelerin istekleri
dogrultusunda gerçeklestirilirler.

Denek (research participant)

Bir biyomedikal arastirma projesinden ister kontrol veya gözlem yolu ile isterse dogrudan
(örn. Ürün arastirmasi veya invaziv bir yöntem ) etkilenen birey. Bu birey arastirmaya katilan
saglikli bir gönüllü veya yürütülmekte olan arastirmayla ilgili bir sorunu olmadigi halde
gönüllü olarak arastirmaya katilan bir kisi olabildigi gibi, kendi kosullari/durumu
arastirilmakta olan ürün veya sorunla ilgili olan (genelde hasta ) bir birey de olabilir.

Destekleyici (sponsor)

Bir arastirma projesinin baslamasi, yürütülmesi/yönetilmesi ve/veya parasal olarak
desteklenmesi sorumlulugunu üstlenen kisi, kurum, firma veya organizasyon.
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