
Kurumumuza sunulan proje önerileri, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri 
toplanmasını ve/ veya İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla 
kullanılmasını öngörüyor ise başvuru öncesinde ilgili kurumun İnsan Araştırmaları/Hayvan Deneyleri Yerel Etik 
Kurulu’ndan Etik Kurul Onay Belgesi alınması zorunlu olup, belgenin son başvuru tarihine kadar Araştırma 
Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) iletilmesi gerekmektedir. 

Etik Kurul Onay Belgesinin aşağıda belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir:
• Proje yürütücüsünün adına olmalı,
• Belgede yer alan proje başlığı ile proje önerisinde belirtilen proje başlığı aynı olmalı,
• Belgenin aslı veya aslı gibidir onaylı kopyası olmalı,
• Ön koşulsuz olmalı (hayvan temini ile ilgili koşullar bu kapsam dışındadır),
• İlgili etik kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu ve üyelerin imzalarını içeriyor olmalı,
• Proje ekibinde, ilgili etik kurul üyesi/üyelerinin bulunması durumunda, bu tür üye/üyelerin toplantı sırasın-

da projenin tartışmalarına katılmamış olmaları (belgede söz konusu üye/üyelerin bu projenin tartışılmasına 
katılmadığını belirten bir ibare olmalı veya imzası bulunmamalı),

• Onay tarihi proje son başvuru tarihi itibarıyla 2 (iki) yılı aşmamış olmalı,
• Hayvan araştırmaları etik kurul onay belgesi ilgili mevzuat kapsamında onaylanmış Yerel Etik Kurul’dan 

(HADYEK) alınmış olmalı, 
• Hayvan deneyleri çalışmalarında, belgenin deneylerin yapılacağı kurumdan aılnması.

Etik Kurul Onay Belgesinin yukarıda belirtilen nitelikleri taşımaması, gerekli olduğu halde başvuruya eklenmemiş 
olması veya başvuru formunda gerekli olmadığı belirtildiği halde ilgili grup tarafından yapılan incelemede gerekli 
olduğunun anlaşılması durumunda proje önerisi bilimsel değerlendirmeye alınmayarak başvuru sahibine iade 
edilecektir. 

Kurumumuz yukarıda açıklanan gerekçelerle, değerlendirmeye alacağı tüm proje önerilerinde, ilgili mevzuat 
kapsamında işlem yapmakla yükümlüdür. Bu nedenle, Kurumumuza proje önerisi sunacak araştırmacıların, pro-
jelendirdikleri çalışmalarının Etik Kurul Onayı gerekliliği ve/veya Etik Kurullarına başvuru koşulları hususunda so-
ruları olması durumunda, öncelikle bulundukları kurum/kuruluşun Etik Kurulu’na başvurmaları gerekmektedir. 

Araştırmacılarımız, Etik Kurul Onay Belgeleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla ARDEB 
personelinden bilgi alabilirler. 

İletişim Bilgileri:
 Tel: 0-312-4685300/3320-3322    E-posta: ardeb1001@tubitak.gov.tr 

ETİK KURUL ONAY BELGESİ
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