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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

ARAŞTIRMA ETİĞİ BİLDİRGESİ*

Araştırma etiği, bilimsel araştırma sürecinde ortaya çıkan değer sorunlarının çözümlenmesinde
bilim toplumunun “vicdan”ını gösteren bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Bilimsel çalışmalar
araştırma etiği ilkeleriyle uyumlu olmalıdır.
Araştırmacı hekim, yanlılığı olabildiğince azaltmak ve işinde nesnel olmak üzere birçok
yöntem geliştirmekte ve bu yöntemler uygulandığında, bunların kendi çalışmasını hatadan ve
onu yanlış yönlendiren sonuçlardan koruduğuna inanmaktadır. Böyle bir varsayımın, hekimi
bilinçli/bilinçsiz yanlıştan ya da sonuçları bildirirken yanlı seçim yapmaktan korumasını
garantileyemeyeceği açıktır. Bilimsel nesnelliğin esasları, çok daha temel bir yapıya etik
ilkelere dayandırılmalıdır.
Bilimsel araştırmalarda yaşanan etik kaygıların özellikle biyomedikal araştırmalarda çok
önemli boyutlara ulaşabildiği bir gerçektir. Helsinki Deklarasyonu, Türk Tabipleri Birliği
Hekimlik Mesleği Etiği Kuralları, İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu, Biyotıp Sözleşmesi ve ilgili
ulusal ve evrensel ilke ve düzenlemeler ile uyum esastır.
Kurumların araştırma ve yayın etiği ile ilgili eğitim etkinlikleri yapmaları özendirilmelidir.
Türk Tabipleri Birliği aşağıdaki ilkeleri kabul eder:
Araştırmanın temel amacı bilime katkı yapmak ve toplum sağlığına yarar sağlamak olmalıdır.
Bilimsel dürüstlük temel ilke olup bilim insanı evrensel normlarla örtüşen etik donanıma
sahip olmalıdır. Yeterli etik donanıma sahip bir bilim insanından beklenen araştırmanın her
aşamasında bilimsel dürüstlükten ayrılmamak ve etik dışı tutumlar sergilememektir.
İyi bir araştırmacı “araştırma yöntem bilgisine” sahip olmalıdır.
Araştırmaya katılımda gönüllülük esastır. Tüm tıbbi araştırmalar, söz konusu araştırmaya
katılan kişiyi bilgilendirerek alınan, özgür, açık, gönüllü ve çalışmaya özel onamı ile yapılmalıdır.
Onam verme yetisine sahip olmayan kişilerle yapılan araştırmalarda, bu yetki, katılımcının
bir itirazı yoksa, katılımcının yasal temsilcisi ya da yasalar tarafından belirlenen bir kişi ya da
kurumdan alınmalıdır.
Katılımcının çıkarları her zaman bilimin ve toplumun çıkarlarından önde gelmelidir.
Araştırmaya katılanın bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve korunması için gerekli önlemler
alınmalıdır.
*4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeler
Çalıştayı”nda kabul edilmiştir.
*20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği II. Etik Bildirgeler
Çalıştayı”nda güncellenmiştir.
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Araştırmada katılımcı lehine hedeflenen yararlar, karşılaşılacak risklerden fazla olmalıdır.
Zarar görme riski çok düşük olsa bile, katılımcılardan bir araştırmaya katılmaları isteniyorsa
araştırma sonucunda önemli bir bilimsel bilgi üretme beklentisi söz konusu olmalıdır.
Gebe ya da emzirme dönemindeki kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler, karar verme yeterliği
olmayan kişiler ve özgürlüğü kısıtlanmış kişiler gibi örselenebilir katılımcılar üzerinde
yürütülen araştırmalar iyi belirlenmiş kurallara göre ve özel koruyucu önlemler alınarak
yapılmalıdır.
Önerilen tüm araştırma projeleri, bağımsız ve özerk bir etik kurul tarafından incelenmeli
ve onaylanmalıdır. Etik kurul üyeleri yetkinlik ve liyakat göz önünde bulundurularak
belirlenmelidir.
Veriler araştırmacının hiç bir öznel yanlılığı olmadan toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Veriler
usulüne uygun olarak bir araştırma defterine kaydedilmeli, denetime açık olmalı ve uygun bir
süre saklanmalıdır.
Araştırmalara katılanlar ya da yasal temsilcileri herhangi bir mali kazanç elde etmemelidir.
Yalnızca masrafları ve mali kayıpları karşılanmalıdır.
Araştırmanın neden olduğu olumsuz durumlar tazmin edilmelidir. Araştırmadan kaynaklanan
zararların yükümlülüğü konusunda güvence ve öteki teminatlar sağlanmalıdır.
Araştırmada katılımcının özel yaşamına saygı gösterilmeli ve verilerin gizliliği korunmalıdır.
Katılımcı araştırmadan istediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ayrılabilir.
Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen ve herhangi bir aşamasında ayrılan katılımcıların sonraki
tedavi ve bakımını etkilememelidir.
Deney hayvanları ile yapılacak çalışmalarda gerekli etik kurallara uyulmalı ve deney hayvanı
etik kurullarından izin alınmalıdır.
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