
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ  

ETİK KURUL ONAY İLKELERİ 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 19-1/ç ve 

Madde 19-2/c gereği Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne sunulan Yüksek Lisans ve Doktora Tez önerileri, 

için Etik Kurul Belgesinin gerekli olduğu haller ve durumlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

 

Alınan Etik Kurul Belgesi aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir;  

 

1. Tez Danışmanı yada öğrencinin adına olmalıdır.  

2. Etik Kurul Onay Belgesinde yer alan başlık ile tez önerisinde belirtilen başlık aynı olmalı ya 

da Etik Kurul Onay Belgesinde ki başlık tez başlığı konusunu da içine alarak daha kapsamlı 

olmalıdır. 

3. Etik Kurul Onay Belgesi tarihi tez önerisi tarihi itibariyle 2 (iki) yılı aşmamış olmalı, 

4. Etik Kurul Onay Belgesi Tez çalışması konu ve kapsamına uygun olarak ilgili etik kuruldan 

alınmış olmalıdır.  

 

Tez Önerisi İle ilgili olarak; 

 

5. Doğada yapılacak tür tanımlama çalışmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nden yasal izin alınmalı; Bunun dışında resmi kurum ve kuruluşları ilgilendiren 

çalışmalarda ise gerekli yasal izinlerinin alınması gereklidir.  

6. Etik Kurul gerekmediği tespit edilen çalışmalar için Danışman ve öğrenci tarafından “Ek-1: 

Etik Kurul Onay Taahhütnamesi” imzalanarak tez önerisi ile birlikte gönderilmelidir.  

7. Etik Kurul Onayı için ilgili kurula yapılan başvuru belgeleri ile kurula başvuruda 

bulunulduğunu bildirir belgeler Etik Kurul Onay belgesi yerine geçmez. 

8. Tez başvurusunda Etik Kurul onayı gönderilmeyen ancak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim 

Kurulu tarafından yapılan incelemede Etik Kurul Onayı gerekli olduğu tespit edilen tez 

önerileri değerlendirmeye alınmaz. 

 

Tez çalışmasında; 

 

9. İnsan (lar) üzerinde doğrudan müdahale içeren bir araştırma yapılacak, herhangi bir tedavi 

yöntemi veya araçları kullanılacak ise; Klinik Araştırmalar Etik Kurullardan onay alınması; 

10. İlaç ve Biyolojik Ürünler Klinik Araştırmaları ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları 

Yönetmeliklerinde hüküm bulunmayan haller kapsamında bir araştırma yapılacak ise; Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu da dahil olmak üzere Üniversite Senatolarınca veya Kamu 

Hastanelerince kurulması onaylanan Etik Kurullardan onay alınması; 

11. İnsan, kurum/kuruşlardan anket, mülakat, vb. yollarla veri toplanmasını öngörüyor ise bu 

amaçla kurulmuş Üniversitelerin Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan onay 

alınması; 

12. Çalışmada ilgili yönetmelik kapsamında “Deney Hayvanı” tanımına giren bir organizma 

kullanılacak ise; Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulundan onay alınması;  

GEREKMEKTEDİR. 

 

* Tez çalışmasının içeriği ilgili yönetmelik kapsamında; teşhis tedavi amaçlı rutin klinik 

uygulamaları; ölü hayvan dokusu, mezbaha materyali, atık fötüsü; süt sağma, dışkı ve altlık 

toplama, sürüntü ile örnek almayı kapsıyor ve ayrıca yukarıda belirtilen özelliklerin dışında 

kalıyor ise Etik Kurul Onayı GEREKMEMEKTEDİR (Ek-1: Etik Kurul Onay Taahhütnamesi 

gönderilmelidir). 
 

 

  



 

TEZ ÖNERİSİ ETİK KURUL İZNİ TAAHHÜTNAMESİ 

                                                                                                              

Tarih: ....../ ....../….... 

 

 

Anabilim Dalı  

Program  

Tez Başlığı  

Tez Danışmanı  

Tez 2.Danışmanı 

(Varsa) 
 

Öğrenci  

Numara-Adı-Soyadı 
 

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne sunduğumuz yukarıda bilgileri yazılı 

tez önerisinin; insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanmasını 

ve/veya insan ile hayvanların deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngören İnsan 

Araştırmaları Etik Kurulu/Klinik Araştırmalar Etik Kurulu/Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

(HADYEK) veya bunların dışında farklı bir kurula ait Etik Kurul Onay Belgesi alınmasını 

gerektirecek bir çalışma olmadığını ve yasal izin almayı gerektirecek bilgi/belge/materyal 

kullanılmayacağını; tez çalışmasının uygulanmasında ve sonrasında bu konu ile ilgili ortaya 

çıkabilecek tüm sorumlulukları kabul ve taahhüt ederiz.   

İmza 

Öğrencinin Adı Soyadı 

İmza 

Tez Danışmanı Adı Soyadı 

 

Ek-1 


